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НЕ ПРО МЕН ЉИВ

Не ћу ту ђом ста зом да ми лим ка ме ти
С ве за ним очи ма у по бе ла да на;
Не ћу да ми ср це срџ бу не осе ти,
Кад се ла жне ре чи чу ју са уса на.

Ба да ва ми пре те, ба да ва ме ку ну,
Не ћу да им ја так бу дем у зло чи ну;

Не ћу, ако ве три са свих стра на ду ну,
Да ме као пер це сли сте у ни зи ну.

Ко је гла дан сла ве, нек се њо ме хра ни,
Нек се ки ти гор до с на ки ти ма ла жи, 
Не ћу све ту би ти ни ве ћи ни дра жи.

Ра ђе ћу и пре зрен оста ти по стра ни
Али ве ран се би, веч но ду хом исти,
Пр ко се ћи се би као гра нит чи сти.1

Жив ко Про да но вић
Ср бо бран
7. ок то бар 1919.

1 Ар хив Вој во ди не (да ље: АВ), Ф. 444, Збир ка др Јо ва на Ми ле ки ћа, 1841–1963, 
ар хив ска је ди ни ца 589 – Ме мо а ри и по е зи ја др Жив ка Про да но ви ћа (да ље: Ф. 444, 
а. ј. 589).



Др Жив ко Про да но вић  
– ве ран се би, веч но ду хом исти

„Из ду га вре ме на, тек да се ни је ни кад на ми ру, тре ба ло се по и гра
ти ма ло ин три га ма, јер Ср бин без ин три га не мо же да оп ста не”. Ове 
ре чи, на по чет ку уз бу дљи вог ме мо ар ског шти ва Га вре Ву ко ви ћа,1 ми
ни стра спољ них по сло ва Цр не Го ре, у вре ме кне за Ни ко ле, сим бо лич ки 
су по ду дар не с по ру ка ма у ме мо а ри ма др Жив ка Про да но ви ћа, ле ка ра, 
књи жев ни ка и пе сни ка с кра ја XIX и пр вих де це ни ја XX ве ка.2 

У на ци о нал ној ти по ло ги ји, ме мо а ри су као исто ри о граф ско шти
во, свр ста ни у ау то би о граф ске из во ре, ко ји су и пре ма са др жи ни и 
пре ма под руч ју ин те ре со ва ња, ве за ни за лич ност ко ја их је на пи са ла.3 
Као се кун дар ни из вор, они пред ста вља ју про зно де ло у ко јем ау тор 
при по ве да сво је успо ме не о про шлим до га ђа ји ма на ши рем дру штве
ном пла ну. У њи ма су опи са на исто риј ска, дру штве на, по ли тич ка и 
кул тур на зби ва ња у ко ји ма је ау тор не по сред но уче ство вао, или је био 
њи хов све док. За раз ли ку од ау то би о гра фи је, с ко јом их че сто из јед
на ча ва ју, ме мо а ри не ис ти чу при мар но ау то ров при ват ни жи вот. Су
бјек тив ност у ме мо а ри ма се огле да у то ме што су сви до га ђа ји пре ло
мље ни кроз ау то ров по глед на свет и што је за опи са не до га ђа је ва жна 
ње го ва по зи ци ја и уло га у тим дру штве ним де ша ва њи ма.

У пи са њу ме мо а ра ау то ри се слу же раз ли чи том гра ђом, па се по ред 
свог се ћа ња осла ња ју и на днев ни ке, пи сма, за пи се, би о гра фи је, ау то

1 Ра дош Љу шић, До бри брат и кум Ни ко ла или Га вро Ву ко вић о цр но гор ско-срби-
јан ским од но си ма, Пе ро и по вест: срп ско дру штво у се ћа њи ма: збор ник ра до ва, 
Бе о град 1999, 143.

2 Жив ко Про да но вић, ле кар, књи жев ник и пе сник (Са ња Га ври ло вић, У не за-
бо рав про шло сти, Но ви Сад 2020, 359–362).

3 Осим ме мо а ра (fr. me mo i re – се ћа ње, успо ме на), у ау то би о граф ске из во ре се 
убра ја ју днев ни ци и ау то би о гра фи је. (Mi o mir Da šić, Uvod u isto ri ju sa osno va ma po-
moć nih isto rij skih na u ka, Ti to grad 1988, 64).
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би о гра фи је и ар хив ску гра ђу. Та ко пи сци ме мо а ра по сти жу ау тен тич
ност је зич ког ис ка за, а сво јим ко мен та ри ма до при но се ра све тља ва њу 
узро ка, по сле ди ца и дру штве них окол но сти под ко ји ма су се од и гра ли 
опи са ни до га ђа ји. Осим то га, у ме мо а ри ма се че сто да ју и пор тре ти 
са вре ме ни ка ко ји су би ли не по сред ни уче сни ци или све до ци зби ва ња. 

Овој оп штој де фи ни ци ји ме мо а ра мо же мо при до да ти и исто риј
ско ту ма че ње, од но сно то да спо зна ја про шло сти и утвр ђи ва ње ду ха 
јед ног вре ме на за ви се од ви ше чи ни ла ца, а пр вен стве но од исто риј ских 
из во ра. Она се нај бо ље мо же раз у ме ти ако у раз ма тра ње узме мо ау то
би о граф ске, ме мо ар ске и пу то пи сне за пи се. Њи хо ва за јед нич ка ка рак
те ри сти ка је да су пи са ни са од ре ђе не вре мен ске дис тан це и да, у њи ма, 
за пи си вач, све сно или не све сно, ис ти че сво ју уло гу у до га ђа ји ма, уко
ли ко му то иде у при лог, или их у су прот ном пре ћут ку је, или ума њу је 
њи хо ву ва жност. Ме ђу тим, ако је вре ме ко је ме мо а ри ста опи су је пре
пу но раз ли чи тих дру штве нопо ли тич ких стре мље ња, не ста ја ња јед них 
и ства ра ња дру гих по ли тич ких си сте ма, стал них бор би за со ци јал ну 
прав ду и бо љи жи вот, до исти не се до ла зи са мо крај ње све о бу хват ном 
ана ли зом зби ва ња, са гле да ва њем де ша ва ња из раз ли чи тих угло ва и 
по зи ци ја, ка ко би смо на пра ви на чин оце ни ли ме сто и уло гу ме мо а
ри сте.4

У срп ској ме мо а ри сти ци, књи жев ној, вој ној, по ли тич кој, до 1918. 
го ди не и ства ра ња за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве (Кра ље ви не СХС) 
раз ли ку ју се два основ на прав ца: 1) Ме мо а ри сти ка Ср ба, ста нов ни ка 
Хаб збур шке мо нар хи је и 2) Ме мо а ри сти ка Ср ба Кне же ви не (Кра ље ви
не) Ср би је. С об зи ром на то да је др Жив ко Про да но вић, био Ср бин из 
Ју жне Угар ске, ов де ће би ти ре чи о ме мо а ри сти ци Ср ба у Мо нар хи ји.

Срп ска ме мо ар ска ли те ра ту ра у Хаб збур шкој мо нар хи ји (Ау стро
Угар ској) на ста ја ла је по сте пе но и под спе ци фич ним ути ца ји ма ко ји 
су ка рак те ри са ли ви ше на ци о нал ну, кон зер ва тив ну и ле ги ти ми стич ку 
др жа ву у ко јој су Ср би жи ве ли. Срп ски ме мо а ри сти из Мо нар хи је нај
че шће ни су мо гли, а ни хте ли да у сво јим ме мо ар ским бе ле шка ма кажу 
све што су ми сли ли, зна ли или чу ли, ка ко о сво јим су на род ни ци ма у 
Кне же ви ни Ср би ји, та ко и Ср би ма у Ју жној Угар ској, као и по ли тич ким 
и дру штве ним зби ва њи ма у Мо нар хи ји. Об ја шње ње за то на ла зи се у 
ши ро ком дру штве но исто риј ском и по ли тич ком кон тек сту, ко ји, опет, 

4 Ра до мир Ј. По по вић, По ли тич ке бор бе уста во бра ни тељ ског до ба у ме мо а ри ма 
са вре ме ни ка, Пе ро и по вест: срп ско дру штво у се ћа њи ма: збор ник, Бе о град 1999, 67.
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ни је био ли шен лич них и су бјек тив них опи са осо би на лич но сти и 
лич них ста во ва са мих ме мо а ри ста.5 

Ме мо а ри др Жив ка Про да но ви ћа, као да од сту па ју од овог оп штег 
кон тек ста. У њи ма, Про да но вић не го во ри са мо о дру штве ном и по
ли тич ком де ло ва њу ис так ну тих Ср ба у Мо нар хи ји, већ и вир ту о зно 
при ка зу је пси хо ло шки про фил њи хо вих лич но сти. Ови опи си умно
го ме се ко се са оп ште при хва ће ним са зна њи ма о њи ма, што ње го вим 
ме мо а ри ма да је из ве сну но ту спе ци фич но сти и ин три гант но сти, а 
исто ри ча ри ма и књи жев ни ци ма, као нај ве ћим ис тра жи ва чи ма овог 
жан ра, отва ра мо гућ ност да љег тра га ња за исти ном.

* 
*   *

Про да но ви ће ви ме мо а ри об у хва та ју пе ри од од ње го вог нај ра ни јег 
де тињ ства про ве де ног у Ср бо бра ну, кра јем се дам де се тих и по чет ком 
осам де се тих го ди на XIX ве ка, пре ко шко ло ва ња у Но вом Са ду, кра јем 
осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на, сту ди ра ња ме ди ци не у 
Бе чу, кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. Хро но ло шки се за тим ни жу до
га ђа ји с по чет ка XX ве ка и ње го вог по врат ка из Бе ча и оба вља ња ле
кар ског по зи ва у Ср бо бра ну, при че му по себ но по гла вље по све ћу је 
Пр вом свет ском ра ту, те шко ћа ма Ср ба, ње го вој мо би ли за ци ји као 
ле ка ра у ау стро у гар ској вој сци и од ла ску на Ис точ ни фронт, на ко ме 
је про вео нај ве ћи део рат них зби ва ња.

Уз хро но ло шко ни за ње раз ли чи тих дру штве нопо ли тич ких до
га ђа ја то га до ба, Про да но вић, у ме мо а ри ма, по себ но по све ћу је па жњу 
ма ђа ри за ци ји, ко ја је за те кла срп ски на род у Мо нар хи ји, као и срп ској 
пар тиј ској не сло зи (од но си ма ра ди ка ла и ли бе ра ла). Ме мо а ре за вр ша
ва, ује ди ње њем Вој во ди не са Кра ље ви ном Ср би јом и ства ра њем за јед
нич ке др жа ве Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 1. де цем бра 1918. 
го ди не. О овом ва жном до га ђа ју, Про да но вић из но си не до у ми це и 
раз ли чи та схва та ња пр ва ка вој во ђан ских Ср ба у ве зи с пи та њем по
ло жа ја Вој во ди не у но вој др жа ви. 

Ни смо си гур ни да ли су ови ме мо а ри до кра ја за вр ше ни, или је 
је дан њи хов део не по врат но из гу бљен, јер је др Жив ко Про да но вић, 

5 Де јан Ми ка ви ца, Ср би јан ци и Ср би ја (1804–1858) у ме мо ар ским де ли ма Ср ба 
из Хаб збур шке мо нар хи је, Пе ро и по вест: срп ско дру штво у се ћа њи ма: збор ник ра
до ва, Бе о град 1999, 19.
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из ме ђу два ра та, био је дан од пр ва ка Ра ди кал не стран ке у Вој во ди ни, 
по себ но у Но вом Са ду, при че му би, за си гур но имао мно го то га да са
гле да и кри тич ки ана ли зи ра. Ова ко, мо же мо сма тра ти да је овај део 
ме мо а ра, Про да но вић пи сао кра јем два де се тих и сре ди ном три де се тих 
го ди на XX ве ка,6 а с об зи ром на ње гов кри ти ци зам, из ван ред не сли
ко ви те опи се, оштро ум на раз ми шља ња, ме мо а ри пред ста вља ју, не сум
њи во, пр во ра зре дан исто риј ски, књи жев ни и кул тур ни из вор, на осно ву 
ко јег мо же мо не са мо да по твр ди мо на ша до са да шња са зна ња, из гра
ди мо но ва, по ста ви мо пи та ња и до дат ним ис тра жи ва њи ма ко ри гу је мо 
ста ре и тра жи мо но ве од го во ре. Та ко ђе, као ау тор, умно го ме је ин три
ган тан, кон тро вер зан, по го то во у опи су и уло зи мно гих срп ских прва
ка у Мо нар хи ји, од ко јих из два ја мо ње го ва за па жа ња о про фе со ри ма 
и кул тур ним де лат ни ци ма Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је, Ти
хо ми ру Осто ји ћу и Јо ва ну Гр чи ћу, као и о по ли тич ким пр ва ци ма у 
но вој др жа ви (Кра ље ви ни СХС), Стје па ну Ра ди ћу и Ан ту ну Ко ро ше цу. 
Ова кви опи си, ко ји су на по ми ње мо, кон тро верз ни су нас и на ве ли да 
ову ка рак те ри сти ку ње го вих ме мо а ра увр сти мо и у на слов овог де ла.

* 
*   *

Ве ћи на срп ских ме мо ар ских спи са по чи ње на ве о ма сли чан на чин 
– ау то ри опи су ју сво је ро ди те ље, по ро ди цу и сво је прет ке.7 На го то во 
исто ве тан на чин и Про да но вић за по чи ње сво је ме мо а ре. На во ди да се 
ро дио 1876. го ди не у Ср бо бра ну, од оца Јо ва на и мај ке Ка та ри не (де во
јач ко – Те дић), по ре клом из Бу ков ца. Ка ко да ље бе ле жи, мај ка је има ла 
из у зет но те жак по ро ђај, по сле то га је већ на ред не го ди не (1877) умр ла, 
а не ду го за тим, отац се по но во оже нио, нај ве ро ват ни је, удо ви цом Ка та
ри ном Си вач ки (де во јач ко Ми ли во је вић).8 Про да но вић нас по чет ним 

6 Оно што са си гур но шћу мо же мо твр ди ти је да су Про да но ви ће ви ме мо а ри 
на ста ли по сле 1927, јер он сам у јед ном де лу тек ста де цид но на во ди да не же ли по
дроб но да опи су је до га ђа је ве за не за Пр ви свет ски рат, ко ји су већ опи са ни у ње го
вим из ве шта ји ма Из рат не тор би це, ко ји су иза шли у Бе о гра ду 1927. го ди не. Та ко ђе, 
у опи су фи ло зо фи је Фри дри ха Ни чеа не опи су је да су Ни чеа и ње го ве иде је пре у зе ли 
Хи тлер и на ци сти, а с об зи ром на то да је на ци зам за вла дао Не мач ком 1933, до тог 
пе ри о да је, нај ве ро ват ни је, Про да но вић за вр шио сво је ме мо а ре. (АВ, Ф. 444, а. ј. 589).

7 Алек сан дра Ву ле тић, По ро дич не ве зе јав них лич но сти Ср би је у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка у ме мо ар ским де ли ма, Пе ро и по вест: срп ско дру штво у се ћа њи ма: збор ник 
ра до ва, Бе о град 1999, 163.

8 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
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стра ни ца ма ме мо а ра уво ди у по ро дич ну при чу, опи си ма две из ра зи то 
по жр тво ва не, ис трај не и хра бре же не ко је су обе ле жи ле ње го во де тињ
ство. О мај ци на во ди „да су јој све цр те на ли цу би ле пра вил не; очи 
цр не као ноћ и увек по лу за тво ре не; обр ве тан ке и је два при мет не; нос 
ма ло по ви јен; бо ја ли ца бле дору ме на; ко са нео бич но буј на и цр на [...]”.9 
Ко ли ко је Про да но ви ћу зна чи ла оче ва дру га же на, нај бо ље опи су ју на
ред не ре чи: „Но ва на ша ма ти ни је би ла са мо ум на и ис прав на же на, 
не го по ред то га и до бра ду ша. Она нас је од пр вог ча са при гр ли ла као 
сво ју де цу. Не го ва ла нас је мо жда бо ље не го ро ђе ну де цу. У ње ном окри
љу и са ње ном ми ло шћу мо гли смо без бри жно ужи ва ти све деч је ра до
сти [...]. Она нам је би ла све и је ди на уте ха на зе мљи.”10 Ње го ва се стра 
Ма ри ја је, на жа лост, умр ла по чет ком осам де се тих го ди на од „гу шо бо
ље”11, што је ве о ма ути ца ло на Про да но ви ћа, ко ји је по сле то га по стао 
по ву чен, тих и ме лан хо ли чан. Ка да му је са ње го вих на вр ше них де сет 
го ди на (1886) умро и отац у 51. го ди ни, од те шких за па ље ња уну тра шњих 
ор га на, Жив ко и ње гов брат Ла зар су оста ли још упу ће ни ји на ма ће ху 
Ка та ри ну. Ка ко Про да но вић, из ме ђу оста лог, опи су ју ћи те те шке тре
нут ке, на во ди „Сву сво ју бри гу и сву сво ју сна гу, уме ла је она, да удво
стру чи не во де ћи ни о чем дру гом ра чу на је ди но о на шој сре ћи”.12 

При ча ју ћи свој жи вот, ме мо а ри ста опи су је и свој свет, у свом вре
ме ну. Ње гов по се бан, па и на ро чи ти по глед на њих ни на ко ји на чин 
не сме да ре ме ти њи хо во објек тив но при су ство.13 Упра во та ко, се као 
до бар ме мо а рист, по на шао и Про да но вић, ко ји је уз пу но сли ка, сна
жних опи са, жи во пи сних бо ја, до ча ра вао и око ли ну (при ро ду), али и 
до га ђа је и љу де сво га вре ме на. Опи су ју ћи оца и узро ке ње го ве бо ле сти, 
Про да но вић нас та ко вра ћа у ре во лу ци о нар ну 1848. и пад Ср бо бра на 
под Ма ђа ре. Ка ко на во ди: „он је био вр ло одав но бо ле шљив и слаб. Још 
као де чак од не ких 14 го ди на за вре ме Ма ђар ске бу не 1848 год, мо рао 
је да бе жи ис пред Ко шу то вих вој ни ка. Ср бо бран је та да био сав по ру
шен и спа љен, а ве ћи на Ср бо бра на ца по би је на”.14

 9 Исто.
10 Исто.
11 Гу шо бо ља се, још на зи ва диф те ри ја, а би ла је до сре ди не XX ве ка из у зет но 

те шка и у мно гим слу ча је ви ма смрт на бо лест за де цу; Реч ник срп ско-хр ват ско га 
књи жев ног је зи ка, књ. 1, Но ви Сад –За греб 1967, 606.

12 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
13 Си ме он Пи шче вић, Жи вот ге не рал ма јо ра и ка ва ље ра Си ме о на, си на Сте-

фа на Пи шче ви ћа, Но ви Сад 1998, 22 (пред го вор Бо шко Пе тро вић).
14 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
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Ср бо бран, ме сто у ком су жи ве ли Про да но ви ћи, је то ком свог ви
ше ве ков ног по сто ја ња ме њао на зи ве. До Ре во лу ци је 1848/49. се звао 
Сен то маш (Sent To mas). Под тим на зи вом се по ми ње још 1338. го ди не, 
као чи сто ма ђар ско ме сто. По сле угар ског по ра за од Ту ра ка код Мо ха ча 
1526. го ди не, ма ђар ско ста нов ни штво је, у ве ли кој ве ћи ни, на пу сти ло 
ме ста у Бач кој, а на та опу сте ла ог њи шта су се, под Тур ци ма на се ли ли 
Ср би. По сле за вр шет ка Ве ли ког беч ког ра та, Кар ло вач ким ми ром 1699, 
Бач ка се на шла под упра вом Хаб збур шке мо нар хи је, да би сре ди ном 
XVI II ве ка, у Бач кој би ла из вр ше на ко ло ни за ци ја ма ђар ског ста нов ни
штва, па је од та да и Сен то маш по стао ме шо ви та срп скома ђар ска сре
ди на. Он је до сре ди не XIX ве ка бро јао око 1.400 до мо ва, бли зу де сет 
хи ља да ду ша, од ко јих је Ма ђа ра би ло око јед не тре ћи не. У ре во лу ци о
нар ним зби ва њи ма 1848. го ди не, Сен то маш је по стао јед но од сре ди шта 
Срп ског на род ног по кре та у Бач кој, а по сле из би ја ња Срп скома ђар ског 
ра та 12. ју на 1848. го ди не, по стао је стуб но во ство ре не Срп ске Вој во ди
не. Због сво је упор не од бра не од ма ђар ских сна га, про зван је Ср бо бран. 
На жа лост, мар та 1849. го ди не, Ма ђа ри су про др ли у Ср бо бран и за со бом 
оста ви ли пу стош. Ку ће су би ле спа ље не, део ста нов ни штва по би јен, док 
се је дан део ус пео спа си ти и по ву ћи у Срем.15 Ме ђу њи ма је би ла и по
ро ди ца Про да но ви ће вог оца, ко ја се скло ни ла по нај го рем зим ском вре
ме ну у Ириг, а при то ме „нит су има ли нов ца, ни ти оде ла, ни ти обу ће. 
По при ча њу, жи ве ли су од ми ло сти”.16 Ка да су Ма ђа ри по ра же ни код 
Ви ла го ша, у ав гу сту 1849. пре о ста ли Ср бо бран ци су се вра ти ли на сво
ја спа ље на ог њи шта. „У це лом Ср бо бра ну са мо 3 ку ће ни су би ле по ру
ше не, оста ле су све би ле у прах са тр ве не, да им се ни ме ста ни је зна ло, 
где су по сто ја ле”. И ку ћа Про да но ви ћа је „са свим по ру ше на и спа ље на 
би ла, мо ра ли су ду же вре ме на у зе му ни ци да жи ве”.17

Жив ко Про да но вић, иа ко ни је пре вас ход но књи жев ник, не го ле кар 
по за ни ма њу, ипак је „пра ви мај стор ди гре си ја и епи зо да”, ко је су не ка
да чи та о цу и за ни мљи ви је и ин те ре сант ни је од глав ног то ка ме мо а ра.18 

15 Mi ro slav J. Mi ko vić, Sr bo bran – Sen to maš – Sr bo grad, ру ко пис, Би бли о те ка Ма
ти це срп ске, ра ри те ти, сиг. Р IV 5004; Но вак Го луб ски, Успо ме не из на род ног по кре та 
1848. и 1849. го ди не (прир. Слав ко Га ври ло вић), Ср бо бран – Срем ски Кар лов ци 1998, 
28, 31, 76–134. 

16 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
17 Исто.
18 У срп ској, пре чан ској ме мо а ри сти ци то је ра ни је био слу чај са То до ром Сте фа

но ви ћем Ви лов ским, ко ји је 1907. у Ср. Кар лов ци ма: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја, 
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При то ме из два ја мо ње гов опис при род не по ја ве, од но сно ра ђа ју ће 
лет ње зо ре на ње го вом пр вом, ве о ма крат ком, а за ње га ве ли ком и ду
гом, пу то ва њу че за ма од род ног Ср бо бра на до Чу ру га и Жа бља, ко је је 
ву као њи хов ве р ни коњ Па ке ла, где је ње гов отац са бра ћом имао за
ку пљен риб њак. „Ни је по тра ја ло ду го а ле па, лет ња зо ра по че ла је, да 
се ра ђа. Ја је до да нас ни кад ни сам ви део. Пр ви пут са да у мом жи во ту, 
пред мо јим очи ма ука за ла се она у свем свом сја ју, та јан стве на ко обич но 
што је би ла, ни ти ноћ ни ти дан, не што ко по лу мрак, не што ко по лу
све тлост, зра че ћи по не пре глед ној рав ни ци на све стра не. У исти мах 
не ка при јат на хлад но ћа за вла да ла је ода свуд, од ко је ми је ис пр ва је за 
до ла зи ла али од мах за тим осе ћао сам се чио и свеж. Ко ли кого д сам 
мо гао, отво рио сам очи да зо ру што бо ље ви дим и при кло нио гла ву на 
оче ва ра ме на, да што ја сни је чу јем, шта се око ло ме не до га ђа. За тре
нут, па се и сун ча ни зра ци као там ни мла зе ви ука за ли са ис то ка. Отац 
ми је, по гла див ши ме по гла ви ре као, си не, гле дај сун це се ра ђа”.19

Про да но вић нас, кроз ме мо а ре, по сле ова ко ви ше из ра же них и 
упе ча тљи вих епи зо да, опи са при род них по ја ва, ре ке, ба ра, ри то ва, 
се о ских ига ра, хро но ло шки вра ћа, основ ном то ку из ла га ња о свом 
нај ра ни јем шко ло ва њу у Ср бо бра ну.

Основ но школ ство је, већ уве ли ко, би ло раз ви је но код Ср ба у Мо
нар хи ји и до дру ге по ло ви не XIX ве ка при лич но се ку ла ри зо ва но и 
одво је но од Цр кве, под чи јим се ути ца јем ра ни је на ла зи ло, а учи тељ ски 
по зив био из у зет но це ње на и по што ва на про фе си ја. На и ме, у раз во ју 
основ ног школ ства код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји раз ли ку је мо 
ви ше раз до бља: 1. Срп скосло вен ско (1690–1726); 2. Ру скосло вен ско 
(1726–1749); 3. До ба ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа (1749–1768); 4. Пе ри
од про све ће но сти (школ ске уред бе те ре зи јан ских и јо зе фин ских ре фор
ми). У пр ва три раз до бља, од но сно до одр жа ва ња На род ноцр кве ног 
са бо ра 1769. у Кар лов ци ма, и до но ше ња Ре гу ла мен та (1770 и 1777) и 
Де кла ра то ри је (1779), оно је би ло у ис кљу чи вој над ле жно сти Цр кве. 
Од та да, школ ство пре ла зи у др жав носве тов ни оквир, ко ји је по том 
ре гу ли сан кроз За кон о уна пре ђе њу срп ских и ру мун ских шко ла из 
1774. го ди не, да би 1776. био до нет Школ ски устав за све шко ле у Мо нар
хи ји. Пу тем ових за ко на на ста ва у шко ла ма по ста ла је са др жај ни ја, 

из дао ме мо ар ско де ло Мо је успо ме не; То дор Сте фа но вић Ви лов ски, Мо је успо ме не, 
прир. Са ва Да мја нов, Бе о град 1988, 552. 

19 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
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ра зно вр сни ја, о из др жа ва њу шко ла се бри ну ла др жа ва, а кон тро лу су 
оба вља ли школ ски над зор ни ци.20 

Пре ма од ред ба ма Школ ског уста ва из 1776. го ди не у сва кој оп шти
ни у ко јој је по сто ја ла пра во слав на па ро хи ја мо ра ла је по сто ја ти и 
пра во слав на шко ла. Ако у не кој оп шти ни ни је до та да по сто ја ла аде кват
на школ ска згра да, њу је тре ба ло у нај кра ћем ро ку по ди ћи. У њи ма је 
мо рао да по сто ји по се бан стан за учи те ља. У раз ре ду су жен ска де ца 
мо ра ла би ти стр о го оде ље на од му шке. По ха ђа ње на ста ве би ло је оба
ве зно, пре ма овом за ко ну, за де цу од ше сте до три на е сте го ди не, а шко
ла је тра ја ла сва ки рад ни дан по два ча са пре под не (од 8 до 10) и два 
ча са по сле под не (и зи ми и ле ти, од 13 до 15 ча со ва), а школ ска го ди на 
се де ли ла на два се ме стра. Ве ћи на учи те ља зна ла је са мо срп ски је зик, 
док су се са два или ви ше је зи ка слу жи ли са мо по је дин ци. Го то во сви 
учи те љи су се слу жи ли нор мал ном (ста ром) школ ском ме то дом. У оним 
ме сти ма у Кар ло вач кој ми тро по ли ји у ко ји ма је би ло из во ђе ња на ста
ве, а ти ме и не ког ти па школ ске згра де, пла та је ва ри ра ла од 20 до 120 
фо рин ти у нов цу и дру гом оба ве зном де лу у на ту рал ним про из во ди ма. 
Од про из во да, нај че шће су као до пу на нов ча ном де лу пла те, учи те љу 
да ва не жи та ри це (су ра жи ца, ку ку руз) у ви си ни два де сет до три де сет 
по жун ских ме ра (1 ме ра = 50 кг); со – 100 ли ври (56 кг); лој (маст) – 10 
до 15 ли ври, ме со (го ве ди на) 100 ли ври, па суљ – 1 по жун ска ме ра. Сено 
или сла ма је та ко ђе вр ло че сто ула зи ло као део учи тељ ске пла те и нај
че шће је из но си ло 2–3 цен та.21

Отва ра њем Учи тељ ске шко ле у Сен тан дре ји 1812. го ди не, ко ја је 
1816. пре ба че на у Сом бор, шко ло ва ње срп ских учи те ља је по диг ну то 
на је дан ви ши ни во. Та ко ђе, ра дом пр вог срп ског школ ског пе да го га 
Ђо р ђа На то ше ви ћа, у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, срп ски учи те љи су, 
ко нач но, до сти гли у по гле ду обра зо ва ња, сво је ко ле ге из остат ка Мо
нар хи је, а учи тељ ски по зив био ко нач но ре гу ли сан. Ипак, у по гле ду 
над ле жно сти, Ср би у Угар ској, су до но ше њем За ко на о на род но сти ма 
1868. пот па ли под ко нач ну ју рис дик ци ју угар ских вла сти, што је пред

20 Ди ми три је Ки ри ло вић, Срп ске основ не шко ле у Вој во ди ни у 18. ве ку (1740–1780), 
Срем ски Кар лов ци 1929, 33–35.

21 Ли вра или ли бра је би ла ме ра за те жи ну, при че му је јед на ли вра те жи ла јед
ну беч ку фун ту, од но сно 560 гра ма; цен та је јед на од ме ра за те жи ну у из но су од 100 
ки ло гра ма. (Вла дан Га ври ло вић, Раз ма тра ња др Ђор ђа На то ше ви ћа о про фе со ри ма 
у Срп ској ве ли кој гим на зи ји 1857. го ди не, Го ди шњак исто риј ског ар хи ва Гра да Но вог 
Са да, бр. 3, Но ви Сад 2009, 67–82).
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ста вља ло оп те ре ће ње у свим ви до ви ма јав ног и кул тур ног де ло ва ња, 
а упо тре ба ма тер њег је зи ка у слу жбе ној ко му ни ка ци ји би ла стр о го 
де фи ни са на. Ка да је 1879. уред бом уве ден ма ђар ски је зик као оба ве зан 
пред мет, а Апо њи је вим за ко ном 1907. зна ње ма ђар ског је зи ка по ста ло 
оба ве зно у вр ше њу свих јав них функ ци ја, то је био про блем и пред
ста вља ло по те шко ће свим не ма ђар ским на ро ди ма. Та ко је и учи тељ ски 
по зив без зна ња ма ђар ског је зи ка по стао не из во дљив.22 

За то из два ја мо стра ни це Про да но ви ће вих ме мо а ра, на ко ји ма он 
сли ко ви то го во ри о сво јим ср бо бран ским учи те љи ма, ко ји су му пре
но си ли пр ва зна ња и офор ми ли га као спрем ног, бу ду ћег гим на зи јал
ца раз ви ја ју ћи у ње му срп ску на ци о нал ну свест. У шко лу је по шао у 
је сен 1882. го ди не са не пу них се дам го ди на. Ка ко је био не ста шне и 
ве се ле на ра ви, у по чет ку се ни је нај бо ље сна ла зио у кру тим школ ским 
пра ви ли ма, али га то ни је оме ло да бу де је дан од нај бо љих у свих шест 
раз ре да основ не шко ле. За то вре ме про ме нио је че ти ри учи те ља, чије 
је пси хо ло шке ка рак те ри сти ке и осо би не лич но сти ве о ма ја сно, по не кад 
и не би ра ним ре чи ма, али сли ко ви то опи сао. Мо жда за нас, нај у пе ча тљи
ви ји опис пред ста вља ње гов текст о учи те љу пе тог и ше стог раз ре да 
Јо ва ну На сти ћу, ко ји је био „на да ле ко по знат не са мо као прак ти чан 
учи тељ не го и као из вр стан пе да гог. По сле свр ше не учи тељ ске шко ле 
он је у оно до ба, што је рет кост, био од ла зио у Швај цар ску ра ди да љег 
уса вр ша ва ња у сво јој стру ци. Био је у пу ном сми слу Евро пе јац и до 
крај но сти скр о ман. За љу бав сво га се ла, остао је у Ср бо бра ну, мада су 
га ви ше пу та ау том не вла сти хте ле, да пре ме сте на ве ћи по ло жај [...]. 
Имао је сит но, сме жу ра но ли це, са ма лом у шпиц бра ди цом, очи ма жи
вим и теч ним, при јат ним гла сом. Кад је ма ло уз бу ђе ни ји био, го во рио 
је, ви ше пе ва ју ћи. Сва ка ње го ва реч и ми сао има ла је сво је ме сто. Ни ка
да ни сам при ме тио да се ко ле бао, кад је хтео не што да из ра зи. За то су 

22 О основ ном школ ству и учи тељ ском по зи ву код Ср ба у Мо нар хи ји: Ми та 
Не шко вић, Исто ри ја срп ских шко ла у Ау стро-Угар ској мо нар хи ји, Кар лов ци 1897, 
37–45; Ра до слав Гру јић, Срп ске шко ле (од 1718–1739 г.), Бе о град 1908, 31–34; Д. Ки ри
ло вић, Срп ске основ не шко ле у Вој во ди ни..., 33–45; Ра до слав Чу рић, Срп ске шко ле у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји до по ло ви не XVI II ве ка, Исто ри ја шко ла и обра зо ва ња код 
Ср ба, Бе о град 1974, 103–104; Ни ко ла Пот ко њак, Обра зо ва ње учи те ља код Ср ба, 
Ужи це 1999, 136–138; Ни ко ла Га ври ло вић, Школ ство код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји, Исто ри ја срп ског на ро да, књ. IV2, Бе о град 2000, 350–353. (пон. изд.); Не над 
Нин ко вић, Срп ско школ ство у Хаб збур шкој мо нар хи ји 1790–1812, од бра њен ма стер 
рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2009. (у ру ко пи су); Са ша Мар ко вић, Срп ски 
учи тељ у Угар ској 1778–1918, Сом бор 2016, 113–118.
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ње го ве ре че ни це би ле увек од сеч не и за о кру же не. Ни је би ло слу ча ја, 
да он на на ша бе за зле на пи та ња ни је ја сно и од ре ђе но од го ва рао. Сто
га смо га од мах у по чет ку не са мо за во ле ли не го и по што ва ли. По стао 
нам је у све му узор. Без ика квог раз ми шља ња, ми смо све ње го ве на
зо ре за го то во при ма ли”.23 

Про ме на ме ста бо рав ка, иа ко при вре ме на, ути ца ла је на мла дог, 
ве о ма ра њи вог и ме лан хо лич ног мла ди ћа, ка кав је, услед по ро дич них 
тра ге ди ја, био Про да но вић. Упра во из тих раз ло га у ње го вим ме мо а
ри ма на и ла зи мо на че сте ди гре сив не ре флек си је под ре ђе не про ме ни 
про сто ра ко је су на ње га сна жно и ду бо ко де ло ва ле. Јед на од њих је и 
на ста вак шко ло ва ња у Срп ској пра во слав ној ве ли кој гим на зи ји у Но
вом Са ду. У вре ме ка да је Про да но вић кро чио у Гим на зи ју, она је већ 
има ла за вид ну ре пу та ци ју и из не дри ла мно ге ге не ра ци је срп ских ин
те лек ту а ла ца, ко ји су оста ви ли не из бри сив траг у срп ској кул ту ри, 
умет но сти, пра ву, ме ди ци ни, по ли ти ци.

На и ме, Ср би у Мо нар хи ји су већ до кра ја XVI II ве ка у пот пу но сти 
при хва ти ли сло бо до ум на схва та ња про све ће ног ап со лу ти зма. Да љи 
раз вој про из вод них сна га и на пре до ва ње у по љо при вре ди и ин ду стри
ји од ре ђи ва ло је и на пре дак у обра зов ношкол ском си сте му.24 Нај ве ће 
за слу ге за да љи раз вој школ ства код Ср ба у Мо нар хи ји и њи хо во европ
ско (про све ће но) обра зо ва ње имао је кар ло вач ки ми тро по лит Сте фан 
Стра ти ми ро вић, ко ји се пу них 46 го ди на (1790–1836) на ла зио на ми
тро по лит ском тро ну Срп ске пра во слав не цр кве, са па три јар шиј ским 
се ди штем у Кар лов ци ма. У ње го во вре ме, осно ва не су Гим на зи ја (1791), 
Бо го сло ви ја (1794) и Кон викт (1797) у Кар лов ци ма, за тим у Но вом Са ду, 
Учи тељ ска шко ла у Сен тан дре ји, ка сни је у Сом бо ру, да би усме ра ва ле 
на ци ју ка европ ским, про све ће ним иде ја ма.25 За раз ли ку од нај ста ри
је срп ске гим на зи је у вас ко ли ком Срп ству, Кар ло вач ке гим на зи је, исто
ри јат Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду, имао је 
дру га чи ји под сти цај и за да так. Кар ло вач ка гим на зи ја је би ла под ути
ца јем де ло ва ња и за ла га ња ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа, док је осни
ва ње Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду био ди рек
тан од го вор но во сад ског гра ђан ства на рад Ка то лич ке гим на зи је у том 
гра ду, као и сво је вр стан од го вор са вре ме ни ка на пра во слав ну Ла тин

23 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
24 Н. Га ври ло вић, Школ ство код Ср ба..., 362.
25 Н. Га ври ло вић, Срп ске шко ле у Хаб збур шкој мо нар хи ји у пе ри о ду по зне про-

све ће но сти (1790–1848), Бе о град 1999, 3–30.
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ску шко лу, ко ју су Ср би у Мо нар хи ји на пу сти ли као иде ју 1789. го ди не. 
Осни ва ње и по че так ра да Пра во слав не но во сад ске гим на зи је пра ти ле 
су ве ли ке те шко ће, ка ко по ли тич ке та ко и фи нан сиј ске при ро де, ме ђу 
њи ма и она нај ве ћа, ко ја се ти че де вал ва ци је нов ца 1810/11. го ди не, 
ка да су се од ви ја ле за вр шне при пре ме за отва ра ње Гим на зи је, а при 
то ме је Гим на зиј ски фонд због де вал ва ци је пао на пе ти ну сво је ра ни је 
вред но сти.26 

Ме ђу тим, и по ред свих те шко ћа она је вла дар ским ука зом и ре
ше њем 11. де цем бра 1811. за по че ла и зва нич но свој рад.27 У ње ној исто
ри ји као јед не од глав них сту бо ва срп ске кул ту ре и про све ће но сти до 
сло ма Мо нар хи је 1918. и ства ра ња Кра ље ви не СХС, уо ча ва ју се три 
пе ри о да. Пр ви, од осни ва ња до 1849, ка да је због бом бар до ва ња Но вог 
Са да пре ста ла са ра дом и у том пе ри о ду је би ла по он да шњим ме ри
ли ма пот пу на гим на зи ја са шест раз ре да. Дру ги пе ри од озна ча ва ње но 
по нов но отва ра ње 1853. до ње ног про гла ше ња за „ве ли ку” гим на зи ју 
1865. го ди не. У том пе ри о ду она је би ла на ни воу са мо ни же гим на зи је, 
од но сно са че ти ри раз ре да, што је ку ри о зи тет. Од 1865. па до за вр шетка 
Пр вог свет ског ра та, тра јао је тре ћи пе ри од ове гим на зи је. У ње му је 
она по но во сте кла на зив „ве ли ка”, од но сно пот пу на гим на зи ја, а пр ви 
ис пит зре ло сти (ма ту ре) је одр жан у њој 1867. го ди не.28 

У та ко слав ну Гим на зи ју је ушао Про да но вић, као ђак пр вог раз
ре да 1888. го ди не. Он је, опи су ју ћи де ша ва ња у Но вом Са ду и Срп ству 
осам де се тих и де ве де се тих го ди на XIX ве ка, на овом ме сту, у ме мо а
ри ма оста вио из ван ред не за пи се о школ ству то га до ба, као и о сва ком 
од ње го вих про фе со ра, у тих осам го ди на шко ло ва ња. Упра во овај део 
ме мо а ра пре пун је кон тро вер зи, на су прот оно ме што је до да нас ис тра
же но и на пи са но о лич но сти ма, ве ли ка ни ма срп ске на у ке, кул ту ре и 
умет но сти. На ве шће мо са мо не ке ми сли ко ји ма Про да но вић опи сује 
сво је про фе со ре. Ма те ма ти ку је пре да вао Ва са Пу ши брк,29 ко ји је та да 

26 Ва са Ста јић, Срп ска пра во слав на ве ли ка гим на зи ја у Но вом Са ду, Но ви Сад 
1949, 14–15.

27 Исто.
28 В. Ста јић, Срп ска пра во слав на ве ли ка..., 22–23; В. Га ври ло вић, Раз ма тра ња 

др Ђор ђа На то ше ви ћа о про фе со ри ма..., 67–82.
29 Ва са Пу ши брк је ро ђен у Сом бо ру 11. ја ну а ра 1838, а умро је у Но вом Са ду, 

у то ку Пр вог свет ског ра та 27. ју на 1917. Био је ду го го ди шњи про фе сор и ди рек тор 
Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду. Основ ну шко лу за вр шио је у 
Сом бо ру, ни же раз ре де гим на зи је у Но вом Са ду, а ви ше раз ре де у Пе шти. По том је 
упи сао сту ди је фи ло зо фи је, кур се ве ма те ма ти ке и фи зи ке, у Бе чу, где је и ди пло ми
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био и ди рек тор гим на зи је. Ка ко на во ди Про да но вић: „Као упра ви тељ 
био је мо жда нај згод ни ји и нај спо соб ни ји од сви ју про фе со ра, јер је 
имао чвр сту ру ку. Пре ма ђа ци ма био је увек ја ко не по вер љив. Сва ко
га је пре ко на о ча ри гле дао и не што сум њао. Осим то га, био је опа ко 
зло пам ти ло. Те шко оном, ко му се слу чај но за ме рио. Да се био одао на 
по ли циј ску стру ку, си гур но би да ле ко до те рао”. Про да но вић осим 
ова квог пси хо ло шког про фи ла ди рек то ра Пу ши бр ка, са пу но де та ља 
и ја сном сли ком опи су је и ње гов из глед. „Био је пун, де бео, у ли цу об ра
стао бра дом, про сед, у хо ду тром а у го во ру спор, че сто по на вља ју ћи 
јед но те исто”. Ка ко је опи сао Пу ши бр ка, на го то во исто ве тан на чин, 
при ка зу ју ћи пси хо ло шки и ка рак тер ни про фил, опи сао је и дру ге сво
је про фе со ре. Ма ђар ски је зик, ко ји је по стао оба ве зан у гим на зиј ским 
про гра ми ма, пре да ва ла су два про фе со ра: Мар ко Кре ча ре вић30 и Бла
го је Бран чић.31 За Кре ча ре ви ћа је за бе ле жио „Го во рио је ма ђар ски 

рао 1865. го ди не. Исте го ди не, при мљен је за про фе со ра Но во сад ске гим на зи је, где 
је пре да вао ма те ма ти ку и фи зи ку, а по вре ме но и зе мљо пис и при ро до пис, ге о ме
триј ско цр та ње, кра сно пис и сте но гра фи ју. За при вре ме ног ди рек то ра иза бран је 
1871, да би на кон че ти ри уза стоп на ман да та 1882. био иза бран за стал ног ди рек то ра. 
На тој функ ци ји остао је до пен зи о ни са ња, 1910. го ди не. По од ла ску у пен зи ју иза
бран је за чла на Па тро на та Гим на зи је, и ту ду жност оба вљао је до смр ти, 1917. го
ди не. Члан Ма ти це срп ске по стао је 1869. го ди не. Био је и члан Управ ног од бо ра и 
Књи жев ног оде ље ња Ма ти це. Функ ци ју пот пред сед ни ка Ма ти це оба вљао је од 1884. 
до 1886. го ди не. Са хра њен је на Ус пен ском гро бљу у Но вом Са ду. (Ми ло рад Бо тић, 
Ми ли ца Бу јас, Пу ши брк Ва са, Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да. књ. 22, Но ви Сад 2003, 
218–219; Ду шко Пан те лић, Вла ди мир Чер вен ка, Про фе со ри Јо ви не гим на зи је у фон-
до ви ма Но во сад ског ар хи ва, Но ви Сад 2010, 25).

30 Мар ко Кре ча ре вић био је не са мо про фе сор ма ђар ског је зи ка, не го и ге о лог 
и ве ли ки би бли о граф. Ро ђен је у Сен тан дре ји 1848, а пре ми нуо је у Се ге ди ну 1910. 
Гим на зи ју је по ха ђао пр во у Ко ши ца ма, по том Сто ном Бе о гра ду (Се кеш фе хер вар) 
и у Кар лов ци ма, да би ма ту ри рао у бу дим пе штан ској Кра љев ској ка то лич кој гим
на зи ји. На бу дим пе штан ском Уни вер зи те ту је упи сао сту ди је ме ди ци не, ко је ни је 
за вр шио. Био је пи то мац Те ке ли ја ну ма. Као су плент (на став ник – при прав ник), од 
1877. до 1889. го ди не, пре да вао је у Срп ској пра во слав ној ве ли кој гим на зи ји у Но вом 
Са ду, ма ђар ски је зик и гим на сти ку [...] Био је и чи нов ник у над у пра ви сред њих 
шко ла у Се ге ди ну. (На да Ви дић, Кре ча ре вић Мар ко, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 
5, Но ви Сад 2011, 349).

31 Бла го је Бран чић, про фе сор Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је, пе сник 
и пре во ди лац, ро ђен је у Бач ком Пе тро вом Се лу 10. мар та 1860, а умро је у Но вом 
Са ду 7. ју ла 1915. го ди не. У Бач ком Пе тро вом Се лу је за вр шио основ ну шко лу и на
ста вио шко ло ва ње у Но вом Са ду, упи сав ши се у Но во сад ску гим на зи ју, ко ју је за
вр шио 1881. и упи сао сту ди је фи ло зо фи је у Бе чу, где је про вео 1881/82. го ди ну. То ком 
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бо ље не го срп ски и то са ма ђар ским на гла ском. Про фе сор ски ис пит 
ни ка да ни је по ло жио, остао је ве чи ти аси стент. Ка жу да је во лео дру
штво и ноћ ни жи вот. Као на став ник ни је био рђав. Од ње га смо мо гли 
мно го на у чи ти, да смо има ли во ље и љу ба ви за тај је зик али мр зе ћи ту 
на ци ју, ми смо омр зли и је зик”.32 Пре ма про фе со ру Бран чи ћу, ни је 
имао по зи ти ван став, што се ви ди и из опи са: „Био је осред ње га ра ста. 
Бра да и бр ко ви би ли су му ско ро цр ве ни. Очи увек мут не, за кр ва вље
не. Та ње го ва спо ља шност ни ка ко нам се ни је сви де ла [...]. Био је ја ко 
су је тан и уо бра жен, ве ру ју ћи да је ве ли ки књи жев ник и пе сник”.33 

Нај ве ћи ути сак на ње га је оста вио ње гов ду го го ди шњи раз ред ни 
ста ре ши на, чу ве ни про фе сор кла сич них је зи ка др Ђор ђе Де ра,34 ко ји 

1882. оти шао је у Колoжвар (Ру му ни ја), где је на ста вио сту ди је, а већ сле де ће го ди не 
је пре шао у Праг, а по том на ста вио сту ди је у Бу дим пе шти, где је ди пло ми рао 1885. 
го ди не ла тин ски је зик и књи жев ност. На је сен исте го ди не, по чео је да ра ди као су
плент у Срп ској гим на зи ји у Но вом Са ду до 1895, ка да је по стао про фе сор у ис тој 
гим на зи ји. Био је од ли чан про фе сор и до бар по зна ва лац и грч ког, а го во рио је теч
но, осим срп ског, ма ђар ски, не мач ки и че шки је зик. Због бо ле сти је ве о ма ра но 
пен зи о ни сан, 1908. го ди не, са је два на вр ше них 48 го ди на. Са хра њен је у ју лу 1915. 
на Ус пен ском гро бљу у Но вом Са ду. Бла го је Бран чић је вр ло ра но по чео да се ба ви 
по е зи јом. Већ са 16 го ди на је об ја вио у Ја во ру пр ве пе сме, со нет „При по ла ску”. По
ред пи са ња пе са ма, Бран чић се ба вио и пре во ђе њем с ма ђар ског и не мач ког. Та ко 
је с ма ђар ског пре во дио: Пе те фи ја, Ара ни ја, Ве ре шмар ти ја, Ђу ла иа и дру ге, а с не
мач ког: Ге теа, Ши ле ра, Хај неа, Ајен дор фа, Лифт ве ра, Мо зен та ла и др. Сво ја де ла 
штам пао је у Ја во ру од 1876. до 1910. го ди не. Осим у Ја во ру об ја вљи вао је и у сле де ћим 
ли сто ви ма: Стра жи ло ву, Ле то пи су Ма ти це срп ске, Бран ко вом ко лу, Жен ском све ту, 
Срп ским илу стро ва ним но ви на ма, Срп че ту, Гра ђа ни ну, Це тињ ском вје сни ку, Гла су 
Цр но гор ца, Ма лом жур на лу, Го лу бу, Спо ме ни ку, Срп ству, Спо ме ни ци о сто го ди шњи-
ци Срп ске пра во слав не гим на зи је у Но вом Са ду 1910. го ди не и До бро тво ру. (Ду шан 
По пов, Бран чић Бла го је, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 1, Но ви Сад 2004, 804–805).

32 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
33 Исто.
34 Ђор ђе Де ра, про фе сор, прав ник, пи сац, ро ђен је у Но вом Са ду 1. апри ла 1844. 

го ди не, а умро је та ко ђе, у Но вом Са ду 17. мар та 1917. По те као је из ста ре но во сад ске 
цин цар ске по ро ди це. За то је ишао у грч ку основ ну шко лу у Но вом Са ду, да би, по том, 
упи сао Срп ску ве ли ку пра во слав ну гим на зи ју у истом гра ду, а на ста вио и за вр шио 
гим на зи ју у Пе шти. Сту ди рао је пра ва у Гра цу, по том у Пе шти, где је док то ри рао 
1867. го ди не. По чео је да се ба ви пра вом, као адво кат ски при прав ник, али се убр зо 
раз о ча рао у адво кат ску про фе си ју. За мо лио је па три јар ха Са му и ла Ма ши ре ви ћа да 
га при ми у цр кве ну слу жбу, а он му је пре по ру чио про фе су ру. По сле то га, при мљен 
је за су плен та, по том за про фе со ра у Срп ској ве ли кој пра во слав ној гим на зи ји у Но вом 
Са ду, где је, без пре стан ка, од 1867. до пен зи о ни са ња 1905. пре да вао грч ки, ла тин ски, 
не мач ки, ма ђар ски и исто ри ју све та. Го во рио је теч но, осим кла сич них јези ка, и 

Др Жив ко Про да но вић – ве ран се би, веч но ду хом исти
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му је по ред ла тин ског и грч ког пре да вао и не мач ки је зик. О ње му је, 
из ме ђу оста лог за пи сао и сле де ће: „Сва зна ме ни ти ја де ла из грч ке и из 
рим ске књи жев но сти про чи тао је на ори ги на лу. Он је мал те не стал
но леб део из ме ђу Ри ма и Ати не. Ње му су рим ски а осо би то грч ки 
пи сци би ли узор и са вр шен ство. Све од ре да ора то ре, исто ри ча ре и 
пе сни ке во лео је под јед на ко. О грч ким фи ло зо фи ма са ус хи ће њем је 
го во рио...Би о је ма ле ног уз ра ста, мр шав, об ра стао сит ном цр ном бра
дом и са очи ма вр ло жи вим. Ли це му је би ло из бра зда но ду бо ким 
бо ра ма, бо је ма сноси ве а ту жног из гле да [...]. Ми смо о ње му, сви ре
дом, нај бо ље ми шље ње има ли. Во ле ли смо га искре но и сва ку ње го ву 
реч и ми сао при ма ли ра до. Он је за нас био нео кр ње ни ав то ри тет. Као 
раз ред ни ста ре ши на, се дам го ди на уза стоп це, по чев ши од дру гог раз
ре да, по ла га но па нам је по стао као пра ви ро ди тељ. Сме ли смо сло бод
но пред њим све на ше тај не да ка же мо”.35 

При род не на у ке му је пре да вао про фе сор Сте ван Ми ло ва нов,36 
ко ји је био „ма ли ра стом, ско ро чо ве чу љак, жу стар, у ли цу жу тозе ле не 
бо је, ва зда не ка ко не рас по ло жен [...]. По ред све ње го ве тму ре при ро де, 
во лео је шко лу [...]. Ка ко нам је и нај ма њу сит ни цу пре да вао, та ко нас 

но во грч ки, фран цу ски, ита ли јан ски, не мач ки, ма ђар ски и ру ски. Са Бла го јем Бран
чи ћем са ста вио је упо ред ни срп ско ма ђар ски (ма ђар скосрп ски) реч ник. Пи сао је 
рас пра ве из ра зних обла сти и пу то пи се, од ко јих је нај по зна ти ји Пу то пис по Ита-
ли ји, чи је је од лом ке об ја вљи вао у Ле то пи су Ма ти це срп ске, Стра жи ло ву и дру гим 
ли сто ви ма. Био је ре дов ни члан Ма ти це срп ске од 1871. го ди не, као и члан Књи жев
ног оде ље ња Ма ти це, од 1879. го ди не. (Мир ја на Ка ра но вић, Де ра Ђор ђе, Срп ски 
би о граф ски реч ник, књ. 3, Но ви Сад 2007, 164–165). 

35 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
36 Сте ван Ми ло ва нов, ро ђен је 28. ја ну а ра 1855. у Бе че ју, а умро је у 91. го ди ни, 

у Но вом Са ду, 28. апри ла 1946. го ди не. Основ ну шко лу је за вр шио у Ср бо бра ну, а 
по том Срп ску ве ли ку пра во слав ну гим на зи ју у Но вом Са ду. Био је пи то мац Те ке
ли ја ну ма, при че му је за вр шио две го ди не Фи ло зоф ског фа кул те та у Бу дим пе шти, 
за тим, го ди ну да на у За гре бу, где је 1882. по ло жио про фе сор ски ис пит из ма те ма
ти ке и фи зи ке, а 1883. и из хе ми је. Од 1878. био је су плент, а по том про фе сор Срп ске 
ве ли ке пра во слав не гим на зи је. У ори ги нал ној об ра ди или пре во ду об ја вио је уџ бе
ни ке из ма те ма ти ке, фи зи ке, хе ми је и ге о гра фи је. Та ко ђе, об ја вио је пре ко се дам де сет 
сту ди ја, чла на ка, при ка за из обла сти фи зи ке, хе ми је, астро но ми је, ме те о ро ло ги је и 
пе да го ги је. Ба вио се и књи жев но шћу, а свој пр ви чла нак об ја вио је 1885. у Стра жи-
ло ву. Био је од 1880. ре дов ни, а од 1930. по ча сни члан Ма ти це срп ске, члан ње ног Књи
жев ног оде ље ња од 1883. го ди не. Са хра њен је на Ал ма шком гро бљу у Но вом Са ду. 
(Љу би ца Бо шко вић, Ми ло ва нов Сте ван, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 6, Но ви Сад 
2016, 544–545).

Сања Гавриловић, Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа...
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је и стро го оцењивао. Био је нео бич но вре дан и хтео је да и у на ма ту 
страст раз ви је. Од при ро де об да рен, да тач но опа жа, имао је са вр ше но 
око, да ви ди и по зна ду шу у ђа ка”.37 

Исто ри ју и ге о гра фи ју (зе мљо пис) му је пре да вао Ми лан Јо ва но
вић38 зва ни Ба ба, ко га је опи сао као нај ви шег ста сом ме ђу свим на став
ни ци ма. Чи та ју ћи Про да но ви ће ве за пи се о про фе со ру Јо ва но ви ћу, 
по себ но у по гле ду пре да ва ња исто ри је, сти че се ути сак да је Јо ва но вић 
не вољ но, го то во из бе га ва ју ћи, пре да вао ма ђар ску исто ри ју, што је још 
је дан по ка за тељ оп штег ста ња не ма ђар ских на ро да у Угар ској, као и 
стал них при ти са ка на Гим на зи ју. Ина че, за Јо ва но ви ћа је, из ме ђу оста
лог, за бе ле жио: „гла ву је имао по но сну, очи сјај не ве ли ке, на жа лост 
крат кови де, бр ко ве по ду же, па ле на обра зе; уста пра вил на, бо ја ко се 
сме ђа, глас му шки, зву чан [...]. Ње го ва сва ка реч би ла је ме де на. Умео је 
вр ло ве што, да опи су је, ско ро да сли ка сва ки до га ђај. Кад је на вр хун цу 
при че био, устао би она ко гло ма зан, па би ду гач ким ру ка ма мла тио на 
све стра не. У том тре нут ку као пра ви го вор ник пот пу но нас је оп чи нио. 
Ми смо га у по чет ку не тре ми це слу ша ли, пра те ћи сва ки ње гов по крет 

37 АВ, Ф. 444, а. ј. 589.
38 Ми лан Јо ва но вић Ба ба, про фе сор Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је у 

Но вом Са ду, књи жев ник и пре во ди лац, ро ђен је у Ири гу 29. сеп тем бра 1849, а умро 
је, у 86. го ди ни у Но вом Са ду 14. ју ла 1935. Основ ну шко лу за вр шио је у Ири гу, два 
раз ре да Ре ал не гим на зи је у Ми тро ви ци (1861–1863), тре ћи и че твр ти раз ред у Кар
ло вач кој гим на зи ји, а ма ту ри рао је у Гим на зи ји у Но вом Са ду (1865–1869). Као пи
то мац Те ке ли ја ну ма сту ди рао је пра во у Пе шти (1869–1873). По за вр шет ку сту ди ја 
по чи ње да ра ди у Срп ској гим на зи ји у Но вом Са ду, у ко јој је про вео цео свој рад ни 
век, до пен зи о ни са ња 1916. го ди не. Пре да вао је исто ри ју и ге о гра фи ју, а по по тре би 
и фи ло зо фи ју, ма те ма ти ку, фран цу ски и ла тин ски је зик. Био је оми љен код ђа ка, 
ко ји су га од ми ло ште зва ли Ба ба. Био је при пад ник Ује ди ње не омла ди не срп ске, 
след бе ник Све то за ра Ми ле ти ћа, а на кон рас ко ла у Срп ској на род ној сло бо до ум ној 
стран ци при кло нио се ра ди кал ној стру ји. По др жа вао је Ја шу То ми ћа, а на кон ње
го ве смр ти Глав ни од бор Ра ди кал не стран ке. У Ма ти ци срп ској је 1880. по стао члан 
Књи жев ног оде ље ња, а за по ча сног чла на Ма ти це иза бран је 1930. го ди не. У Ле то пи су 
Ма ти це срп ске, За ста ви и дру гим ли сто ви ма пу бли ко вао је мно го број не рас пра ве, 
при ка зе, члан ке из исто ри је, ак ту ел не књи жев не тек сто ве из исто ри је књи жев но сти, 
као и ге о гра фи је. На пи сао је и не ко ли ко уџ бе ни ка за сред ње шко ле из исто ри је и 
ге о гра фи је, а не ке од уџ бе ни ка је пре вео с ма ђар ског. Као члан Дру штва за Срп ско 
на род но по зо ри ште пре вео је ви ше по зо ри шних ко ма да с ма ђар ског, не мач ког и 
фран цу ског је зи ка. Јед но вре ме је био на чел ник и се кре тар Дру штва. Ак тив но је 
уче ство вао у ра ду Срп ске чи та о ни це као члан Управ ног од бо ра и пот пред сед ник. 
Са хра њен је на Ал ма шком гро бљу у Но вом Са ду. (Не над Ми ле но вић, Јо ва но вић 
Ми лан Ба ба, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 4, Но ви Сад 2009, 558–559).
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са за пе том па жњом [...]. Не пре ста но он је имао го вор нич ког да ра али 
у то ку ду ге слу жбе за не ма рио се, не уче ћи да ље, ма њеви ше жи вео је 
од ста ро га ма сла”.39 

О сла ви сти, ве чи том опо зи ци о на ру, ле ви ча ру, пи сцу и пра ти о цу 
срп ске ро до љу би ве ствар но сти, про фе со ру књи жев но сти Алек сан дру 
Сан ди ћу,40 Про да но вић је за бе ле жио и до бре и ло ше стра не, од ко јих 
из два ја мо: „Он је имао се ду, по ду гач ку бра ду, јед но око му је фа ли ло, 
те је сто га увек пре ко ње га црн при вез но сио, био је те жак, по де бљи и 
вр ло тром у хо ду а глас имао кре ште ћи...Био  је мно го на чи тан и мо жда 

39 АВ, Ф. 444, а. ј. 589.
40 Алек сан дар Сан дић, про фе сор Срп ске ве ли ке пра во слав не гим на зи је, 

филозoф, фи ло лог, исто ри чар, књи жев ник, ро ђен је у Ве ли ком Беч ке ре ку 14. ма ја 
1836. го ди не, а умро у Но вом Са ду 15. апри ла 1908. Аутop је Xимнe Светoм Са ви, 
допиcни члан мно гих ака де ми ја у ино стран ству и је дан од нај зна чај ни јих чу ва ра 
срп ске кул ту ре. По сле шко ло ва ња у Беч ке ре ку и Те ми шва ру, као сти пен ди ста Ма
ти це срп ске, за вр шио је сту ди је прав них на у ка и сло вен ске фи ло ло ги је у Бе чу (1857–
1861), при че му је док то ри рао филозoфиjу и филологиjу нa Беч ком уни вер зи те ту, 
код знaмeнитoг професорa Францa Микл ошичa. У Бе чу је упо знао Ву ка Сте фа но
ви ћа Ка ра џи ћа чи ји је по стао се кре тар и енер гич ни за ступ ник ње го ве је зич ке ре
фор ме. Го ди не 1861, по чео је као на став ник срп ског је зи ка и књи жев но сти у Гим на
зи ји у Кар лов ци ма, а по том је 1866, на ста вио као про фе сор у Срп ској пра во слав ној 
ве ли кој гим на зи ји, у ко јој је про вео на ред не 33 го ди не. Био је лич ност ен ци кло пе
диј ског зна ња; оку пљао је око се бе гим на зи сте и сна жно ути цао на њих и са на уч не 
и са на ци о нал не стра не. Пре да вао је у Гим на зи ји ста ро сло вен ски и срп ски је зик, 
као и исто ри ју књи жев но сти. Био је бли ски са рад ник Све то за ра Ми ле ти ћа, и члан 
Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке, са чи јег је спи ска би ран че ти ри пу та за по
сла ни ка на на род ноцр кве ним са бо ри ма. Био је ре дов ни члан Ма ти це срп ске од 
1866, а 1897. је по стао члан ње ног Књи жев ног оде ље ња. Имао је са рад њу са ве ли ким 
бро јем срп ских ли сто ва и ча со пи са, пи шу ћи на раз ли чи те те ме из срп ске исто ри о
гра фи је, књи жев но сти, по ли ти ке, кул ту ре, про све те. Пре вео је на срп ски је зик и 
до пу нио исто риј ским чи ње ни ца ма де ла Фе лик са Ка ни ца Ви зан тиј ски спо ме ни ци 
по Ср би ји, као и Јо ха на Кри сто фа Бар тен штај на Кра так из ве штај о ста њу ра се ја-
но га мно го број но га илир ско га на ро да... (Беч 1866). Из да вао је и уре ђи вао у Бе чу, лист 
ко ји је из ла зио на не мач ком је зи ку, а слу жио сло вен ским ин те ре си ма Ost und West 
у пе ри о ду од 1862. до 1865. го ди не. По кре нуо је 1868. го ди не цр кве ни лист Бе се ду, са 
до дат ком Ду хов ни збор ник. На пи сао је три уџ бе ни ка за ве ро на у ку у основ ним шко
ла ма. Био је по знат као ис так ну ти јав ни и на ци о нал ни рад ник. Та ко је ути цао на срп ске 
за на тли је 1870. го ди не, да се ор га ни зу ју и по ве жу у за на тлиј ске за дру ге. За њих је 
1872. го ди не по кре нуо и уре ђи вао струч ни ор ган Срп ски за на тли ја у Но вом Са ду. 
Под ста као је 1880. го ди не и же не да се удру жу ју у жен ску „До бро твор ну за дру гу”, 
за ко ју је са ста вио пра ви ла ор га ни за ци је и де ло ва ња. (Пе тар Мар ја но вић, Сан дић 
Алек сан дар, Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, Бе о град 1997, 631–632).
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мно го знао али по ред свег то га при лич но кон фу зан [...]. Стил му је био 
бом баст, пун фра за и ка лам бу ра а ми сли су му би ле за о гр ну те у ро
ман тич но ру во [...]. Ми смо та ко, осе ћа ју ћи на по жу те лим ли сти ћи ма 
дах древ не про шло сти, от по че ли озбиљ но, да раз ми шља мо о тра гич
ној срп ској суд би ни... А ми смо га по ред све ње го ве на стра но сти од 
ср ца во ле ли. Он нам је био наш оми ље ни про фе сор”.41 

Про да но ви ће во оде ље ње ва жи ло је за бун тов но и твр до гла во, па 
је ди рек тор Пу ши брк од лу чио, у јед ном мо мен ту, да про фе со ра Сан
ди ћа за ме ни мно го стро жим и од луч ни јим про фе со ром Ти хо ми ром 
Осто ји ћем,42 чи ји се по ку шај ди сци пли но ва ња Про да но ви ће вог раз ре да 

41 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
42 Ти хо мир Осто јић, исто ри чар књи жев но сти, ком по зи тор, док тор фи ло зо фи

је, про фе сор Уни вер зи те та, се кре тар Ма ти це срп ске, ро ђен је у Ти са Сент Ми кло шу 
(да нас Осто ји ће во) 5/17. ју ла 1865, а умро у Бе чу 18. ок то бра 1921. За вр шио је 1884. 
го ди не Срп ску пра во слав ну ве ли ку гим на зи ју у Но вом Са ду, а по том је од 1884. до 
1889. сту ди рао сло вен ску фи ло ло ги ју у Пе шти и Бе чу код чу ве ног сла ви сте Ва тро
сла ва Ја ги ћа. Док то ри рао је 1907. са ди сер та ци јом о До си те ју Об ра до ви ћу. Од 1899. 
до 1910. ра дио је као про фе сор у Срп ској но во сад ској гим на зи ји. Го ди не 1911. по стао 
је се кре тар Ма ти це срп ске, при че му је и уре ђи вао, из ме ђу 1912. и 1914, њен Ле то пис. 
По из би ја њу Пр вог свет ског ра та, под оп ту жбом да је у ча со пи су ши рио срп ску про
па ган ду, био је ин тер ни ран у Ба ју, а за тим у Сто ни Бе о град. Из про гон ства се вра тио 
1917. го ди не. Иза бран је 1920. за про фе со ра ју го сло вен ске књи жев но сти и пр вог 
де ка на Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско пљу. Је дан је од по кре та ча и пр ви пред сед ник 
Скоп ског на уч ног дру штва осно ва ног 1921. го ди не. По стао је до пи сни члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је 1910. го ди не. Осто јић се ба вио ши ро ком ле пе зом про бле ма 
срп ске кул тур не исто ри је, али и те ку ћим на ци о нал нопо ли тич ким пи та њи ма. Дао 
је ве ли ки до при нос ра до ви ма из кул тур не исто ри је, као и исто ри је књи жев но сти 
XVI II и XIX ве ка, Ње го ва пр ва књи га Срп ска књи жев ност од Ве ли ке се о бе до До си-
те ја Об ра до ви ћа (1905) ујед но је пред ста вља ла пр ву син те зу кул тур не исто ри је Ср ба. 
Об ја вио је и две ва жне сту ди је: До си теј Об ра до вић у Хо по ву (1907), ко ја је об ја вље на 
и на не мач ком, и За ха ри ја Ор фе лин, 1923. го ди не. У књи зи Срп ска гра ђан ска ли ри ка 
XVI II ве ка дао је ис пи се из ста рих срп ских ру ко пи сних пе сма ри ца. Исто ри јом срп ске 
књи жев но сти у XIX ве ку, Осто јић се ба вио у не ко ли ко сту ди ја: о Бран ку Ра ди че ви ћу 
(1918), Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу (1906), Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју и Ђор ђу Пај ко ви ћу 
(1908). Пи сао је и уџ бе ни ке из исто ри је срп ске књи жев но сти, а об ја вио је и ви ше 
збир ки гра ђе: део пре пи ске кар ло вач ког ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, као и до
ку мен та зна чај на за цр но гор ску исто ри ју из до ба вла ди ка по ро ди це Пе тро вић Ње гош: 
Пе тра I и Пе тра II. Та ко ђе, при ре ђи вао је за штам пу тек сто ве из усме ног на род ног 
ства ра ла штва. Не у мор но је ра дио у мно гим обла сти ма кул тур ног ства ра ла штва: 
ор га ни зо вао је гим на стич ка удру же ња и ђач ке хо ро ве, по пу ла ри сао на род ну и цр кве
ну му зи ку, пи сао је при ка зе, кри ти ке и члан ке о те ку ћим умет нич ким де ша ва њи ма и 
са ра ђи вао је са број ним уста но ва ма кул ту ре: Но во сад ска срп ска чи та о ни ца, Дру штво 
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за вр шио пот пу ним не у спе хом, а уско ро, по сле то га, за про фе со ра књи
жев но сти овом оде ље њу био је вра ћен про фе сор Сан дић. Ве ро ват но, 
услед овог до га ђа ја, Про да но вић је о про фе со ру Срп ске ве ли ке пра во
слав не гим на зи је, Ти хо ми ру Осто ји ћу, оста вио мо жда и нај не га тив ни ји 
ко мен тар. „И за и ста, он је, чим је у наш раз ред до шао по чео да ува ђа 
ње го ве ре фор ме, да нас ба га те ли ше и по ни жа ва, на гла ша ва ју ћи да ми 
о срп ском је зи ку ни шта, ама ни шта не зна мо [...]. Про фе сор Осто јић 
био је ви со ког ста са, мр шав до ко сти ју, сав зе лен у ли цу. Мр зео је вал
да на са мо га се бе а по ред то га био је до крај но сти ци ник. Све је у ње му 
за ста ре ло и рђа во би ло. Он је уо бра зио, да је је ди ни по зват био да нам 
гим на зи ју ре фор ми ше. Ме ђу тим, ње го ве сна ге би ле су и су ви ше не до
вољ не и сла бе, да то учи не [...]. Као што је про шао код нас у гим на зи ји, 
кад је хтео, да уве де ре фор ме, та ко је исто про пао и у Ма ти ци Срп ској, 
ка да је по чео, да про по ве да не ке сво је но во та ри је”.43 

Исто та ко, крај ње не га ти ван, а усу ди ли би смо се ре ћи и ве о ма 
кон тро вер зан ко мен тар у од но су на до са да шња са зна ња, Про да но вић 
је оста вио о све стра ном про фе со ру срп ског, не мач ког, ла тин ског и му
зич ког, Јо ва ну Гр чи ћу.44 Иа ко, Гр чић ни је лич но пре да вао Про да но

за Срп ско на род но по зо ри ште, Срп ска књи жев на за дру га. У Књи жев но оде ље ње 
Ма ти це срп ске ушао је 1898. за јед но са исто ри ча ри ма Јо ва ном Ра до ни ћем и Ста но
јем Ста но је ви ћем. Они су уз по моћ гру пе ре фор ми ста оку пље них око ча со пи са 
По крет (1899–1912) ра ди ли на ре фор ми Ма ти це срп ске. Осто јић је као пред став ник 
ове стру је, до шао на ме сто се кре та ра Ма ти це 1911. и у крат ком пе ри о ду до из би ја ња 
Пр вог свет ског ра та ус пео да ста би ли зу је ову нај ста ри ју уста но ву кул ту ре срп ског 
на ро да. У вре ме ње го вог уре ђи ва ња Ле то пи са вра ћен му је ста ри сјај и зна чај, при 
че му је Ле то пис био обо га ћен ак ту ел ним на ци о нал нопо ли тич ким и кул тур ним 
са др жа ји ма. Умро је у са на то ри ју му у Бе чу у ок то бру 1921. Ње го ви по смрт ни оста
ци су пре не ти у Бе о град. Из пи је те та пре ма свом слав ном ста нов ни ку, ње го во род
но ме сто Ти са Сент Ми клош је 1947, про ме ни ло име у Осто ји ће во. (Ђор ђе Бу ба ло, 
Осто јић Ти хо мир, Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, Бе о град 1997, 547).

43 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
44 Јо ван Гр чић, про фе сор, књи жев ник, пре во ди лац, ро ђен је у Ву ко ва ру 31. 

ок то бра 1855, а умро је у сво јој 86. го ди ни, у Но вом Са ду 5. фе бру а ра 1941. Основ ну 
шко лу за вр шио је у род ном гра ду. Гим на зи ју је учио, јед ну го ди ну у Вин ков ци ма, а 
по том у Но вом Са ду, где је ма ту ри рао 1872. го ди не. Фи ло зоф ски фа кул тет за вр шио 
је у Гра цу, а про фе сор ски ис пит из кла сич не фи ло ло ги је по ло жио је 1881. у Бу дим
пе шти. У Срп ској пра во слав ној ве ли кој гим на зи ји у Но вом Са ду по ста вљен је за 
су плен та 1877. а 1881. по твр ђен је за про фе со ра. Пре да вао је срп ски, ла тин ски, грч
ки, не мач ки и ма ђар ски је зик и књи жев ност до пен зи о ни са ња 1. сеп тем бра 1901. 
го ди не. Ини ци рао је и ор га ни зо вао Све то сав ске бе се де у Гим на зи ји, на пи сао њи хов 
исто ри јат, ди ри го вао гим на зиј ским хо ром и ор ке стром. Пред Пр ви свет ски рат 
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ви ће вом раз ре ду, ипак је остао за бе ле жен у нај го рем се ћа њу, што нас 
на во ди на раз ми шља ње да о ка рак те ру лич но сти про фе со ра Гр чи ћа, 
тре ба и да ље тра га ти. Из ме ђу оста лог, о ње му је Про да но вић за бе ле жио: 
„Он је у пу ном сми слу био де мон гим на зи је [...]. Са не пра вил ном, ско ро 
ћо шка стом гла вом, са раз ро га че ним ве ли ким очи ма, са ва зда раз ја пље
ним усти ма [...], са ис ту ре ном до њом ви ли цом, са бо дљи ка вом бра дом 
и ве ли ком гр бом на ле ђи [...]. Ход му је био жен ски, очи ма је као жен ско 
не окре ћу ћи гла ве, от по здра вљао. Кад се кре тао под ска ки вао је и гле
дао, да се стра жњи део те ла што ви ше ис так не [...]. Осим то га био је и 
са ди ста. При сва кој зго ди хтео је да на ту ри сво ју бо ле сну во љу. Чак ни 
му че ње ни је из бе га вао. Жр тве ко је су му слу чај но у кан џе па ле, у до вољ
ној ме ри то су ис ку си ле [...]. Го ди на ма он је то не сме та но ра дио. Јав но 
мње ње за ду го о то ме ни шта ни је зна ло. Тек по сле без број них жр та ва, 
за о би ла зним пу тем, до зна ло се по не што”.45 

Про да но вић у сво јим Ме мо а ри ма на во ди да је „та да шња Беч ка и 
Пе штан ска омла ди на од мах по сле то га јед но ду шно за тра жи ла од па

пре се лио се у За греб, где се ба вио књи жев но шћу и но ви нар ством до 1928. ка да се 
вра тио у Но ви Сад. Још као гим на зи ја лац по чео је са књи жев ним ра дом. Уче ство вао 
је у ра ду ђач ке дру жи не „Ви ла”, где је об ја вљи вао сво је пре во де. То ком сту ди ја био 
је се кре тар Срп ског ака дем ског дру штва „Со кол”, где је об ја вио сво је пр ве при по
вет ке: Си ро че и Ле па Ну ман тин ка. Члан Ма ти це срп ске по стао је 1877. а од 1880. до 
1902. био је у ви ше на вра та члан Књи жев ног од бо ра и Ре дак циј ског од бо ра Ле то-
пи са Ма ти це срп ске. Био је ду го го ди шњи пред сед ник Дру штва за Срп ско на род но 
по зо ри ште. Књи жев не, по зо ри шне и му зич ке кри ти ке об ја вљи вао је у: Ја вор, Ле то-
пис Ма ти це срп ске, Глас Ма ти це срп ске, По зо ри ште, За ста ва, Стра жи ло во, Бра ник, 
Бран ко во ко ло, Срп ски књи жев ни гла сник, Дан, Гла сник Ис то ри ског дру штва, За ви-
чај, Срп ске илу стро ва не но ви не, Бо сан ска ви ла, Művészvilá, Хр ват ска ри јеч, Књи-
жев ни се вер, Ју тар њи лист, Књи жев ни лист, Ви је нац, Об зор, Но во сти, Ју го сло вен ска 
же на, По ли ти ка, Днев ник... По кре нуо је 1885. (и био глав ни уред ник: 1885–1888; 
1892–1894) књи жев ни ча со пис Стра жи ло во. У пе ри о ду од 1889. до 1891, уре ђи вао је 
за јед но са Или јом Ог ња но ви ћем Абу ка зе мом ча со пис Ја вор. У ли сту Бра ник је од 
1901. до 1912. био ре дак тор за му зич ку, по зо ри шну и књи жев ну ру бри ку, по том 1909. 
уред ник ча со пи са Но во по зо ри ште. Уре ђи вао је, из ме ђу оста лог, ка лен да ре, го ди
шња ке и ал ма на хе. Со кол, Стра жи ло во, Ра тар, Све ти Са ва, Ве ли ки го ди шњак, Дра-
го ми ље, Ср бо бран, Жен ски свет, Орао и др. По ред кри ти ка, об ја вљи вао је за школ ску 
упо тре бу исто ри ју ста ро грч ке, рим ске и срп ске књи жев но сти, Из ра ђи вао је и реч
ни ке, хре сто ма ти је, драм ска де ла, пре во дио драм ска де ла, ро ма не и при по вет ке с 
не мач ког и ма ђар ског је зи ка, сту ди је о Срп ском на род ном по зо ри шту, за тим пре
пи ску са са рад ни ци ма Стра жи ло ва и Ја во ра. (Ми ро слав Ран ков, Гр чић Јо ван, Срп
ски би о граф ски реч ник, књ. 2, Но ви Сад 2006, 861–862).

45 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
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тро на та, да Гр чи ћа сме ни”, што је па тро нат, ко ле ба ју ћи се, ипак, учи
нио и „мо рао је, хтео, не хтео, да жр тву је Гр чи ћа”.46 Та ко ђе, да је Јо ван 
Гр чић ис кљу чен (пен зи о ни сан пре вре ме на), на во ди и Три ва Ми ли тар 
у сво јим се ћа њи ма, да се при се о би Гим на зи је у но ву згра ду (1901) „због 
бо ле сти пен зи о ни сао и Гр чић”.47

За раз ли ку од ових кон тро верз них, по не кад и ни ма ло при јат них, 
ис ка за них ми сли о сво јим гим на зиј ским про фе со ри ма, Про да но вић 
ја сним сли ка ма и пе снич ким, пит ким је зи ком, опи су је пр ве ђач ке 
шет ње Ка ме ни цом и Стра жи ло вом, ко је су сво јом ле по том и зна че њем 
срп ској омла ди ни би ли ве о ма дра ги. „Јед ном при ли ком сви од ре да 
упу ти ли смо се усред Ка ме ни це пред чи ка Јо вин ’Зма је вац’. На жа лост 
на шу, чи ка Јо ве ни је код ку ће би ло. Ми смо ипак ра до сни би ли, да смо 
ње гов стан по се ти ли, чу де ћи се, да та ко ве ли ки пе сник и та ко ве ли ка 
ду ша, у та ко ма лој и тро шној ку ћи ци ста ну је. Не ко је чак од нас пред
ла гао, да по ку ша мо код на ро да ку пи ти при ло ге да се чи ка Јо ви по диг не 
до стој ни ја ку ћа. Украт ко по сле то га по се ти ли смо и ’Бран ко во Стра жи
ло во’. Ово га пу та би ли смо мно го уз бу ђе ни ји. Гор ски ва здух, про зрач
ни је не бо и пи то ма срем ска бр да шца, за ча ра ла су на ше мла де ду ше. 
Ко опи је ни не ким чуд ним пи ћем, ми смо ви ше ћу те ћи, по сма тра ли 
ве ле леп ну при ро ду око ло се бе. Бран ков дух је си гур но са за до вољ ством 
гле дао од о зго на на ше по гну те гла ве, а ње го ве мо шти до ле, ис под те
шког спо ме ни ка, мо ра ле су она ко хлад не за дрх та ти, осе ћа ју ћи да га 
ње го ва по ко ље ња ни су за бо ра ви ла”.48 

Ђа ци Срп ске ве ли ке пра во слав не гим на зи је су ста са ва ли у пра ве 
чу ва ре срп ске на ци о нал не иде је и кул ту ре, и вре ме ном по ста ја ли њени 
да љи но си о ци. Та ко је и Про да но вић, као гим на зист, то ком рас пу ста, 
при по врат ку у Ср бо бран био пра ви кул тур ни пре га лац, игра ју ћи 
пред ста ве у по зо ри шној ди ле тант ској тру пи49 у Ср бо бра ну, ко ју је 

46 Исто. 
47 По да ци о Гр чи ће вом пен зи о ни са њу об ја вље ни су у Спо ме ни ци Гим на зи је, 

иза шлој на ње ну сто го ди шњи цу 1910. го ди не. (Спо ме ни ца о сто го ди шњи ци Срп. 
прав. вел. гим на зи је, Но ви Сад 1910, 51; Три ва Ми ли тар, Но ви Сад на рас кр сни ци 
са да њег и ми ну лог ве ка, Но ви Сад 2000, 79). 

48 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
49 Јо а ким Ву јић, ко ји је се бе за жи во та на зи вао „сла ве но серб ским спи са те љем 

и ли те ра то ром” је 1813. го ди не у Сен тан дре ји ство рио пр ву Срп ску по зо ри шну дру
жи ну са ста вље ну од ђа ка из срп ске Пре па ран ди је и с њи ма, у то ку ле та, од и грао 
пр ву пред ста ву на срп ском је зи ку Кре шта ли цу у згра ди Ма ђар ског по зо ри шта у 
Пе шти. За Ву ји ће ву сла ву би ла је пре суд на јед на дру га пред ста ва Ге ор ги је Пе тро вић 
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осно вао са сво јим вер ним дру гом из раз ре да, Пе тром Пут ни ком, та
ко ђе Ср бо бран цем. „Сва ке не де ље у ве че за вре ме це ле фе ри је из и гра
ва ли смо ра зно вр сна по зо ри шна ко ма ђа у ка фа ни код ’Гла ца’. То је у 
оно до ба био ве ли ки до га ђај. Цео Ср бо бран је са мо о на ма го во рио. 
Омла ди на и му шко и жен ско, је два је че ка ла да не де ља до ђе. По сле 
прет ста ве, обич но се игра ло. Ду ша по зо ри шта и њен не у мор ни шап тач 
био је Ми лан На стић, учи тељ”.50 Омла ди на је, та ко ђе, пред ња чи ла и у 
оп штем кул тур ном уз ди за њу сво га на ро да, по спе шу ју ћи рад срп ских 
чи та о ни ца, у ко ји ма су се бес плат но чи та ле књи ге и но ви не и рас пра вља
ло о оп штим, ка ко дру штве ним, та ко и кул тур ним де ша ва њи ма Ср ба 
у Мо нар хи ји.51 Та ко је и Про да но вић уче ство вао у ра ду Ср бо бран ске 

вожд Серб скиј (Цр ни Ђор ђе), ко ју је на пи сао на ма ђар ском је зи ку, Иштван Ба лог. 
Ву јић је, пр ви пут, на срп ском, из вео у Се ге ди ну ле та 1815. го ди не. Са овом пред ста
вом Ву јић је об и шао мно ге гра до ве у Угар ској и пр ви пут се пред ста вио пу бли ци и 
у сло бод ном кра љев ском гра ду Но вом Са ду, чи ме је ова сре ди на упо зна ла по зо ри ште 
на срп ском је зи ку. По сле Ву ји ћа, мно ги дру ги ства ра о ци у обла сти кул ту ре у срп
ском на ро ду, за по че ли су осни ва ње ди ле тант ских по зо ри шних дру жи на, па су та ко, 
по ред Но вог Са да, ди ле тант ске по зо ри шне дру жи не де ло ва ле и у дру гим срп ским 
ме сти ма у Вој во ди ни, у Но вом Бе че ју (1830), Ки кин ди (1833–1834) и че тр де се тих 
го ди на у Вр шцу, Ве ли ком Беч ке ре ку и Сом бо ру. Осни ва њем, Срп ског на род ног по
зо ри шта 1861. у Но вом Са ду, у ма њим сре ди на ма ни је пре ста ло ин те ре со ва ње за 
по зо ри шну умет ност, па су раз ли чи те ди ле тант ске тру пе, обич но са ста вље не од 
ђа ка и сту де на та, жи ве ле и да ље. На сли чан на чин је и Про да но вић осно вао ди ле
тант ску дру жи ну у Ср бо бра ну, по чет ком де ве де се тих го ди на XIX ве ка. Сва ка од ових 
дру жи на је ус пе ла да у сво јој сре ди ни про бу ди љу бав пре ма по зо ри шту и на род ном 
књи же ству, као и да иза зи ва ду бо ка на ци о нал на осе ћа ња. (Слав ко Га ври ло вић, Из 
исто ри је кул тур ног пре по ро да код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји пр ве по ло ви не XIX 
ве ка, Збор ник Те о дор Па вло вић и ње го во до ба, Но ви Сад 1988, 13–20; Ми хо вил То
мандл, Срп ско по зо ри ште у Вој во ди ни (1736–1868), књ. I, Пан че во 2005 (ре принт), 
41–55; Бо жи дар Ко ва чек, Ву јић Јо а ким, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 2, Но ви Сад 
2006, 358–360; С. Га ври ло вић, У не за бо рав про шло сти..., 246–255). 

50 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
51 Је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја у раз вит ку срп ске ин те ли ген ци је и кул ту ре 

на сту пио је 1825/26. го ди не по кре та њем Ле то пи са и осни ва њем Ма ти це срп ске, као 
нај ва жни је про свет нокул тур не ин сти ту ци је срп ског на ро да. Ова иде ја је ре а ли зо
ва на де ло ва њем пе штан ског и но во сад ског кул тур ног кру га. Упо ре до с Ма ти цом, а 
че сто и на њен под сти цај од че тр де се тих го ди на XIX ве ка, код Ср ба, као кул тур но
на ци о нал не уста но ве де ло ва ле су и срп ске чи та о ни це, око ко јих су се оку пља ли 
ђа ци, сту ден ти, тр гов ци, за на тли је, ка ко у ма њим, та ко и у ве ћим срп ским сре ди
на ма, по нај ви ше на те ри то ри ји Ју жне Угар ске. Пр ва Чи та о ни ца осно ва на је у Ири гу 
1842, а за њом је сле ди ла Чи та о ни ца у Но вом Са ду 1844/45. чи ја је јед на од од ред би 
нај бо ље опи си ва ла срп ско дру штво и ње гов гра ђан ски слој: „да чи та о ни ца тре ба да 
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чи та о ни це, ко ју је во дио све ште ник Ла за Ка ћан ски52, пре ма опи су 
Про да но ви ћа „По зна ти на род ни три бун [...] попЛа за је био ста сит, рет
ко кру пан, го вор љив и до крај но сти љу ба зан. Сва ком, чак и про сја ку 
гле дао је, да рек не ле пу и уте шну реч. Гла ву је имао ве ли ку, ла вов ску, 
очи со ко ло ве, сав об ра стао у бра ди, ко су ду гу обич но раз ба ру ше ну а 
глас ду бок у по тму лом ба су [...]. При го вор, ма ка ко оправ дан и не зна
тан био, ни је он мо гао да отр пи. А ми опет ни чи ји при ти сак ни смо 
хте ли, да при хва ти мо”.53

Ко ли ко су гим на зи јал ци би ли на кло ње ни умет но сти ка зу је и Про
да но ви ћев опис ка ко се одао „пе ва њу” за јед но са сво јим нај бо љим дру
гом Све ти сла вом Сте фа но ви ћем,54 ко ји „се по сле сав одао пе сни штву”, 

дру штве ним оп хо ђе њем и чи та њем до брих књи га, но ви на, ча со пи са, сво је чла но ве 
раз ви ја ду хов но, дру штве но и ху ма но”. По сле њих, на ста ле су чи та о ни це у Сом бо ру, 
Ве ли ком Беч ке ре ку, Ки кин ди, Срем ским Кар лов ци ма, Пан че ву, доц ни је и Ср бо бра
ну, а њи хо ву уло гу су, у још не ким сре ди на ма, имале ка си не (ка фа не), у ко ји ма су 
нај ви ше чи та не сло вен ске, не мач ке и ма ђар ске но ви не. Мо же се прет по ста ви ти да 
је ова квих ка фан ских чи та ли шта би ло и још по не где код Ср ба у тр го ви шти ма Ју жне 
Угар ске у вре ме на ци о нал ног осве шћи ва ња и по ве ћа ног ин те ре со ва ња за до ма ће 
„књи же ство”. Ка ко је за бе ле жио хро ни чар тог дру штва – књи жев ник Ја ков Иг ња
то вић „На та квим ме сти ма се по сву да ’о срп ству де ба то ва ло’ и о пи та њи ма је зи ка и 
Ву ко ве ре фор ме рас пра вља ло”. (Ја ков Иг ња то вић, Рап со ди је из про шлог срп ског 
жи во та, Но ви Сад 1953, 10–11; Жи ван Ми ли са вац, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1963, 
23–70; С. Га ври ло вић, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји..., 7–17).

52 Ла зар Ка ћан ски, ср бо бран ски па рох, ро ђен је у Сен то ма шу (Ср бо бра ну) 3. 
ав гу ста 1841. го ди не, а умро, та ко ђе, у Ср бо бра ну 4. ју на 1901. У род ном ме сту је за
вршио основ ну шко лу, ни жу гим на зи ју у Вр ба су, а за тим Кар ло вач ку гим на зи ју. У 
Кар лов ци ма је, по том, за вр шио и Бо го сло ви ју (1861–1864) Ру ко по ло жен је за ђако на 
1866, а за пре зви те ра 1870. го ди не. Ка ко је убр зо сте као углед, ду го го ди на је био 
пред сед ник Срп ске цр кве не оп шти не, Школ ског од бо ра, Чи та о ни це, а био је и члан 
За на тлиј ског школ ског од бо ра. Био је је дан од зна чај них чла но ва Ми ле ти ће ве Срп
ске на род не сло бо до ум не стран ке. Био је два пу та по сла ник на род ноцр кве них са
бо ра (1885, 1897). Са су пру гом Ка та ри ном, имао је че тво ро де це, а син Гој ко је на ста
вио ње го вим сто па ма и по стао пре зви тер у Ср бо бра ну. (Та тја на Пив нич ки Дри нић, 
Ка ћан ски Ла зар, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 4, Но ви Сад 2009, 906–907).

53 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
54 Све ти слав Сте фа но вић, ле кар, пе сник, пре во ди лац, ро ђен је 1. но вем бра 1877. 

го ди не у Но вом Са ду, а стре љан је од но вих ко му ни стич ких вла сти, у сво јој 67. го
ди ни, у но вем бру 1944. у Бе о гра ду, као „рат ни зло чи нац и не при ја тељ на ро да”. Многи 
га на зи ва ју апо ло ге том фа ши зма и ра си зма у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји.

Сте фа но вић је за вр шио Срп ску ве ли ку пра во слав ну гим на зи ју 1886, у ис тој 
кла си (раз ре ду) са Про да но ви ћем. Сте фа но ви ћу је, услед не по што ва ња ау то ри те та 
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док је Про да но вић „тек од вре ме на на вре ме за чи сто сво је за до вољ ство 
пе вао”.55 Сте фа но вић је, при то ме ко ри стио псе у до ним Рај ко, а Про да
но вић псе у до ним Ан дри ја.56 

Про да но вић, нај леп шим пе снич ким је зи ком опи су је за јед нич ке 
тре нут ке на кур су пле са из ме ђу, гим на зи ста, пре те жно, му шке Срп ске 
пра во слав не ве ли ке гим на зи је и жен ске Ви ше шко ле. Де вој ке су мо ра
ле би ти у прат њи ро ди те ља или ста ра о ца. Без об зи ра на та ква огра ни
че ња, сва ко од мла дих је је два че као да до ђе ве че „да се у са ли игра ња 
што пре на ђе мо а на уче ње и на шко лу го то во, да смо по че ли, да за бо ра
вља мо [...]. Као ни кад пре, по че ли смо да се лиц ка мо, ко су че шља мо, ха
љи не до те ри ва мо, ци пе ле чет ка мо. И за и ста би ли смо од та да ви ше не го 
све ча но опра вље ни. Сва ки од нас хтео је, да бу де леп, и да се до пад не. 
А ко ме, ни сам ни је знао? Љу бав чи сто пла тон ска у ви ду амо ра леб де ла 
је ви ше на ших сра ме жљи во по гну тих гла ва и по лу за тво ре них очи ју”.57 

У овом, пр вом де лу ме мо а ра, Про да но вић ве о ма ре а ли стич но, 
по не кад и са там ним, пе си ми стич ким то но ви ма, опи су је дру штве но
по ли тич ка зби ва ња и про бле ме ко је су има ли Ср би у Мо нар хи ји, пре 

про фе со ра и ди рек то ра шко ле, на за вр шној го ди ни, од у зе та сти пен ди ја, али је по ло
жио ма ту ру са нај ви шом оце ном. Као и Про да но вић, на шао се на сту ди ја ма ме ди ци
не у Бе чу. По по врат ку са сту ди ја, кра јем де ве де се тих го ди на XIX ве ка, Сте фа но вић 
се пре се лио у Ср би ју и био ле кар у мно гим сре ди на ма. Уче ство вао је у Бал кан ским 
ра то ви ма и у Пр вом свет ском ра ту, а због ис ка за не хра бро сти и за слу га, ви ше пу та 
је од ли ко ван. Био је пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге. До ла зак на ци о нал со ци
ја ли ста на власт у Не мач кој ути цао је на Сте фа но ви ћа да се од рек не сво јих до та да
шњих схва та ња и при хва ти иде је ко је су до ла зи ле из Ита ли је и Не мач ке. Сма трао је 
оправ да ним ак ци ју спа љи ва ња књи га у Хи тле ро вој Не мач кој. На ме сту пред сед ни
ка Срп ске књи жев не за дру ге за вре ме не мач ке оку па ци је у Дру гом свет ском ра ту 
био је је дан од глав них осло на ца не мач ке про па ган де. У по гле ду ње го вог књи жев ног 
опу са, Сте фа но вић је, по нај ви ше об ја вљи вао по е зи ју, а ба вио се и књи жев ном кри
ти ком. По е зи ју је об ја вљи вао у: Стра жи ло во, Бран ко во ко ло, Бо сан ска ви ла, Хр ват-
ско срп ски ал ма нах, Ле то пис Ма ти це срп ске, Де ло, Ви хор, За бав ник, Дан, итд. Об ја вио 
је и че ти ри књи ге по е зи је. Сте фа но вић је био по знат као кри ти чар сво јих са вре ме
ни ка, за ла жу ћи се, два де се тих го ди на XX ве ка, за но ве, мо дер ни стич ке то ко ве у 
књи жев но сти, да би, три де се тих го ди на Сте фа но вић на пу стио ову кон цеп ци ју и 
пре шао у кон зер ва тив не, де сни чар ске во де. (Спо ме ни ца о сто го ди шњи ци Срп. прав. 
вел. гим на зи је, 69–70; Zo ran Ga vri lo vić, Ste fa no vić Sve ti slav, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, 
knj. 8, Za greb 1958, 144; АВ, Ф. 444, а. ј. 589). 

55 Из бор пе са ма др Жив ка Про да но ви ћа, об ја вље не су 2020. у: С. Га ври ло вић, 
У не за бо рав про шло сти..., 363–370.

56 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
57 Исто.

Др Жив ко Про да но вић – ве ран се би, веч но ду хом исти



28

све га, услед по ја ча не ма ђа ри за ци је, али и срп ске ме ђу стра нач ке не сло
ге, ко ја је, до дат но ис цр пљи ва ла, ио на ко већ ис тро ше не на род не сна ге. 

Ма ђа ри су ни зом за ко на од дру ге по ло ви не XIX и по чет ка XX века 
из ло жи ли не ма ђар ске на ро де без об зир ном и су ро вом про га ња њу и 
сва ку њи хо ву же љу про гла ша ва ли ак том про тив др жав ног је дин ства 
угар ске (ма ђар ске) кру не. Овим пу тем је још ви ше до шао под удар срп
ски на род у Угар ској, ко ји је, за раз ли ку од дру гих не ма ђар ских на ро
да, имао одав но из гра ђен по ли тич ки став о сво јој по себ но сти на ба зи 
срп ских при ви ле ги ја,58 као и ор га ни зо ван по ку шај ства ра ња соп стве не 
ау то ном не обла сти у Угар ској, Срп ске Вој во до ви не (Вој во ди не). Свест 
и оства ре на иде ја о ње ном по сто ја њу је по ста ла глав ни по кре тач свих 
срп ских кул тур нопо ли тич ких зби ва ња дру ге по ло ви не XIX и по чет
ка XX ве ка, и че ка ла плод но тле, ко је се ука за ло за вр шет ком Пр вог 
свет ског ра та и ди рект ним при кљу че њем „ожи ве ле Вој во ди не” Кра
ље ви ни Ср би ји.59

58 О до де ли срп ских при ви ле ги ја ви ди: Јо ва Ада мо вић, При ви ле ги је срп ског 
на ро да у Угар ској и рад Бла го ве штен ског са бо ра 1861, За греб, 1902, 21–33; Алек са 
Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, Но ви Сад 1991, 299–311. (пон. изд.); Јо ван Ра до нић 
Вој во ди на од Ве ли ке се о бе (1690) до Са бо ра у Кру ше до лу (1708), Вој во ди на II, Но ви 
Сад, 1940, 1–47; Сте ван Си ме о но вићЧо кић, Срп ске при ви ле ги је, Вој во ди на II, 61; 
Јо ван Ра до нић, Ми та Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792, Бе о град 1954, 1–18; 
С. Га ври ло вић, О бор би Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји за по ли тич ко-те ри то ри јал ну 
ау то но ми ју (1690–1850), Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, св. 43, Но ви Сад 1991, 
7–24; С. Га ври ло вић, На сто ја ња па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа око пра ва на де-
се ти ну и зе мљи шни по сед 1690–1706, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, св. 53, 
Но ви Сад 1996, 12–15; В. Га ври ло вић, Ди пло ма тич ки спи си код Ср ба у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји и Кар ло вач кој ми тро по ли ји од кра ја XVII до сре ди не XIX ве ка, Ве тер ник 
2001, 16; Д. Ми ка ви ца, В. Га ври ло вић, Г. Ва син, Зна ме ни та до ку мен та за исто ри ју 
срп ског на ро да 1538–1918, Но ви Сад 2007, 15–24; Д. Ми ка ви ца, Срп ско пи та ње на Угар-
ском са бо ру (1690–1918), Но ви Сад 2011, 18–22.

59 Ско ро до ис те ка пр ве по ло ви не XIX ве ка, од но сно ре во лу ци о нар них де ша
ва ња 1848. го ди не, Ср би у Мо нар хи ји ни су би ли у при ли ци да зах те ва ју по себ ну 
те ри то ри ју на ко јој би по ли тич ко и управ но мо гли да се ор га ни зу ју. На чу ве ној 
Мај ској скуп шти ни 1848, они су про гла си ли Срп ску Вој во ди ну (Вој во до ви ну) и у 
њу уне ли те ме ље свог на ци о нал ног, по ли тич ког и вер ског про гра ма. За сво ју Вој во
ди ну су про гла си ли обла сти Сре ма, Ба ра ње, Бач ке са По ти ским ди стрик том, Ба нат са 
Вој ном гра ни цом и Ки кинд ским ди стрик том. Ова ко про гла ше ну Срп ску Вој во ди ну 
ни је при знао ни ко, осим Хр ват ског са бо ра, што је усло ви ло да за вр шет ком Ре во лу
ци је не ста не ова сло бо до ум на, де мо крат ска ау то ном на област Ср ба у Угар ској. Вла
да у Бе чу је по ку ша ла да то бо же на гра ди Ср бе за ло јал ност у Ре во лу ци ји и њи хо вој 
упор ној и огор че ној бор би про тив Ма ђа ра, кон сти ту и са њем та ко зва ног Срп ског 

Сања Гавриловић, Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа...



29

Ја ка на ци о нал на угар ска др жа ва ни је по ка зи ва ла ни ка кво раз у
ме ва ње за ин си сти ра ње Ср ба и дру гих не ма ђар ских на ро да, у по гле ду 
би ло ка квог ја ча ња њи хо вих на род но сних ин сти ту ци ја. Ма ђа ри за ција 
је по ку ша на пре ма не ма ђар ским на ро ди ма, па та ко и срп ском, још три
де се тих го ди на XIX ве ка. Срп ски на род је одо ле вао овим пр вим на ле
ти ма сма тра ју ћи да „зна чај на ро да не сто ји у ре ли ги ји не го у је зи ку” и 
да је „је зи ка сло бод но упо тре бле ни је” је ди но сред ство за ње го во очу
ва ње. На осно ву то га, а у ду ху срп ских при ви ле ги ја пру жан је от пор 
ма ђа ри за ци ји ко ја се огле да ла у то ме да се ко ре спон ден ци ја цр кве них 

Вој вод ства и Та ми шког Ба на та, као по себ не кру но ви не од 1849. до 1860. го ди не. Ме
ђу тим, та ко ор га ни зо ва но Вој вод ство са не мач ким као слу жбе ним је зи ком и се ди
штем у Те ми шва ру, на обо ду Мо нар хи је, са мо фор мал но, сво јим име ном, ни је за до
во љи ло Ср бе и би ло је у ду бо кој су прот но сти у од но су на иде ју ау то но ми је ка ко су је 
Ср би же ле ли и оства ри ли на Мај ској скуп шти ни 1848. го ди не. Нај бо ље је став срп
ског не за до вољ ства из нео по ли тич ки пр вак Ср ба у Ју жној Угар ској, Све то зар Ми
ле тић, у свом чу ве ном Ту цин дан ском члан ку у ја ну а ру 1860, у ко јем је ис та као да 
уки да њем Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та Ср би ни су мно го из гу би ли, јер је 
до та да шња ау то но ми ја ко ју су има ли у окви ру Вој вод ства би ла са мо фик тив на, а да 
срп ском на ро ду у Угар ској и Мо нар хи ји тек пред сто ји бор ба за истин ску са мо стал
ност. Ожи вља ва ње Срп ске Вој во ди не је по ку ша но на Бла го ве штен ском са бо ру 1861. 
го ди не са за кључ ком да се „Област она, у ко јој Ср би по ве ћи ни жи ве, има при зна ти 
као област срб ска у Кра ље ви ни Угар ској, од но сно у тро јед ној Кра ље ви ни Хр ват ској, 
Сла во ни ји и Дал ма ци ји под на зи вом Вој во до ви на Срб ска”. Зах те ви Бла го ве штен ског 
са бо ра о Срп ској Вој во ди ни ни су ни ка да би ли ис пу ње ни, али су они ко ри шће ни као 
ба ук пред Ма ђа ри ма у пре го во ри ма Ау стри је са њи ма, а по сле ства ра ња Двој не мо
нар хи је, Ау строУгар ске 1867. го ди не, за слу ге срп ског на ро да у Мо нар хи ји су би ле 
за бо ра вље не и ве ли ка ве ћи на срп ског на ро да на ста ње на у Угар ској, је пот па ла под 
су пре ма ци ју Ма ђа ра и сва сво ја пра ва, је мо гла да оства ру је са мо кроз угар ске ин
сти ту ци је. (Јо ван Сав ко вић, Бор ба Ср ба Вој во ђа на за те ри то ри јал ну и по ли тич ку 
са мо стал ност, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 3, Но ви Сад 1952, 
21–51; Ни ко ла Ра дој чић, Ожи ве ла Вој во ди на, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не 
на у ке, бр. 28, Но ви Сад 1958, 17–23; С. Га ври ло вић, О бор би Ср ба у Хаб збур шкој мо-
нар хи ји..., 7–23; Ва си ли је Кре стић, Исто риј ске осно ве вој во ђан ске ау то но ми је, Из 
исто ри је срп скохр ват ских од но са, Бе о град 1994, 88–113; Де јан Ми ка ви ца, Че до мир 
По пов, Са бра ни спи си, Све то зар Ми ле тић, књ. 1, Но ви Сад 1999, 232–235; С. Га ври
ло вић, По ли тич ка бор ба за Срп ску Вој во ди ну, Збор ник ра до ва Срп ски по крет у 
Ре во лу ци ји 1848/49, Но ви Сад 2000, 13; Д. Ми ка ви ца, Срп ска Вој во ди на у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји, Но ви Сад 2005, 23–57; Д. Ми ка ви ца, По ли тич ка иде о ло ги ја Све то за ра 
Ми ле ти ћа, Но ви Сад 2006, 1–222; Зо ран Сте ва но вић, Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки 
Ба нат 1849–1861, ка та лог из ло жбе, Но ви Сад 2014, 23–24; Го ран Ва син, Са бо ри рас-
ко ла, Бе о град 2015, 21–68; Д. Ми ка ви ца, Срп ска по ли тич ка ели та у Ау стро у гар ској 
мо нар хи ји, 1526–1860, књ. I, Но ви Сад 2018, 299–335).
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вла сти, као и упо тре ба бо го слу жбе них књи га од ви ја на ма ђар ском 
је зи ку. Та ко ђе, ин си сти ра ло се да се ма ђар ски, као оба ве зан је зик, уве
де у срп ске гим на зи је, као и да по сте пе но по ста не оба ве зан пред мет и 
у основ ним шко ла ма. Је ди на нео п ход на ква ли фи ка ци ја за оба вља ње 
би ло ка кве јав не функ ци је би ло је зна ње ма ђар ског је зи ка.60 

Ма ђа ри су по сле Ау строУгар ске на год бе 1867, у пот пу но сти пре
у зе ли сва ко вр ше ње јав них функ ци ја на те ри то ри ји угар ске др жа ве и 
знат но оја ча ли др жав ни по ло жај Угар ске. На осно ву то га је Угар ски 
са бор 1868. до нео тзв. За кон о рав но прав но сти на род но сти и њи ме је, 
из ме ђу оста лог, би ло стро го про пи са но у ко јим слу жбе ним при ли ка
ма мо гу на род но сти да се слу же сво јим ма тер њим је зи ком. Та ко ђе, 
овим за ко ном је би ло де фи ни са но да „сви гра ђа ни Угар ске пред ста
вља ју рав но прав не чла но ве јед не на ци је, јед ног ма ђар ског по ли тич ког 
на ро да”.61 Сход но то ме, ма ђар ски је зик је од 1883. го ди не по стао оба
ве зан у свим шко ла ма, а по ла га ње ма ту ре се мо ра ло од ви ја ти ис кљу
чи во на ма ђар ском је зи ку.62 

Без об зи ра на та ко те шку си ту а ци ју са ку пље не су, на јед но ме сто, 
пар тиј ским бор ба ма оро ну ле сна ге, за „на род но сни кон грес” 1895. го
ди не у Бу дим пе шти, са ко га је по сла та по ру ка, о обес пра вље но сти 
не ма ђар ских на ро да у Угар ској, као апел јав но сти и са ве сти кул тур ног 
све та у Евро пи и це лом све ту. Ова кав на ступ пред став ни ка не ма ђар ских 
на ро да ни је остао без од је ка у За пад ној Евро пи, а у Па ри зу је био орга
ни зо ван и ве ли ки ми тинг по др шке про тив ма ђар ске дис кри ми на ци је.63 
Сле де ће, 1896. го ди не, на род но сти Угар ске су по но ви ле свој апел у ко ме 
је ста ја ло да по во дом про сла ве хи ља ду го ди шњи це до ла ска Ма ђа ра у 

60 С. Га ври ло вић, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји..., 22.
61 Д. Ми ка ви ца, Ми ха и ло По лит-Де сан чић, Но ви Сад 2007, 99; Са ша Мар ко вић, 

Срп ски учи тељ у Угар ској, 116.
62 За ко ни ма из 1868. по о штре на је кон тро ла над ве ро и спо вед ним шко ла ма, 

ко је ни су би ле под ди рект ном упра вом Ма ђар ске вла де, на тај на чин уко ли ко по сле 
тре ће опо ме не ве ро и спо вед на шко ла не бу де од го ва ра ла пред ви ђе ним про пи си ма, 
она се пре тва ра ла у оп штин ску, под ди рект ном упра вом Вла де. За ко ни ма из 1879. 
ма ђар ски је зик је по стао оба ве зан у свим на род ним шко ла ма, у ко ји ма се до та да 
ни је учио, а 1883. је ма ђар ски је зик по стао оба ве зан и у свим сред њим шко ла ма на 
те ри то ри ји Угар ске. (Д. Ки ри ло вић, По ма ђа ри ва ње на ро да у бив шој Угар ској, Но ви 
Сад 1935, 22–40; Д. Ми ка ви ца, Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Ср би у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји 1526–1918, књ. 2, Но ви Сад 2016, 243). 

63 Т. Ми ли тар, Но ви Сад на рас кр сни ци ми ну лог и са да њег ве ка, 243; Д. Ми ка ви ца, 
Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји 1526–1918, 248.
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Па но ни ју, ма ђар ске вла сти на из ве шта чен на чин и без ика кве исто риј
ске под ло ге спре ма ју про сла ву ко ја вре ђа и ни по да шта ва оста ле на ро де 
у Угар ској. Без об зи ра на то, ма ђар ске вла сти су ни зом ма ни фе ста ци ја 
ко је су сим бо ли зо ва ле рат нич ку сла ву и моћ Ма ђа ра, као и по ди за њем 
мо ну мен тал них спо ме ни ка (из град ња ма ђар ског пар ла мен та, ме троа 
у Бу дим пе шти) ус пе ли да за ди ве Евро пу и на ста ве свој аси ми ла ци о ни 
план на ме њен не ма ђар ским на ро ди ма.64

Ко нач но, до но ше њем Апо њи је вог за ко на 1907. го ди не, ма ђар ске 
вла сти су би ле на пу ту да у пот пу но сти из вр ше аси ми ла ци ју не ма ђар
ских, па та ко и срп ског, на ро да.65

Ко ли ко је ова не ми ла по ли тич ка си ту а ци ја до не ла про бле ма срп
ском на ро ду у Угар ској, мо жда је нај бо ље све до че ње про фе со ра Срп ске 
ве ли ке пра во слав не гим на зи је и ве ли ког бор ца за Срп ство, Ти хо ми ра 
Осто ји ћа, из ре че но 1902. го ди не у Но вом Са ду: „Угар ска вла да је сми
шље ном кул тур ном по ли ти ком, срп ску ин те ли ген ци ју по ти сну ла са 
свих ва жни јих др жав них по ло жа ја. Број на ше ин те ли ген ци је све ден 
је на ми ни мум. Сад већ, мо же се ре ћи, у срп ској Ати ни има про фе со ра, 
учи те ља, све ште ни ка, чи нов ни ка, уоп ће ин те ли ген ци је, ви ше Ма ђа ра 
не го Ср ба”.66 

Ка ко је ма ђа ри за ци ја кра јем XIX и по чет ком XX ве ка ја ча ла, та ко 
су, у исто вре ме, на жа лост, раз до ри на срп ској по ли тич кој сце ни би
ва ли све ве ћи, што је до при не ло да срп ски ор га ни зам у Угар ској бу де 
све сла би ји. На и ме, у по гле ду на ци о нал не бор бе, али умно го ме и оп стан
ка срп ског на ро да у Мо нар хи ји, по себ но на те ри то ри ји Ју жне Угар ске, 
Но ви Сад је са сво јим по ли тич ким пр ва ци ма, пре свих Све то за рем 
Ми ле ти ћем, го то во пу не три де це ни је, био глав ни сто жер свих на род
них пи та ња и по тре ба. Кра јем осам де се тих го ди на XIX ве ка вој во ђан
ски Ср би, а по себ но Но во са ђа ни су по че ли да стаг ни ра ју, а по том и да 

64 Ти бор Пал, О од но су на род но сти Угар ске пре ма хи ља ду го ди шњи ци до ла ска 
Ма ђа ра, Збор ник 1100 го ди на до ла ска Ма ђа ра у Вој во ди ну, Но ви Сад 1997, 303–305.

65 Апо њи јев за кон је имао 16 та ча ка у ко ји ма се ре ша ва ло пи та ње над ле жно сти 
др жав них и ве ро и спо вед них шко ла, при че му су ве ро и спо вед не шко ле, та ко ђе, под
врг ну те под Ми ни стар ство про све те. На ро чи то је био би тан члан да сва ка шко ла и 
сва ки учи тељ има за оба ве зу да раз ви ја при вр же ност де це ма ђар ској др жа ви и свест 
о при пад но сти ма ђар ском на ро ду. (Д. Ки ри ло вић, По ма ђа ри ва ње на ро да у бив шој 
Угар ској, 54–61; Д. Ми ка ви ца, Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Ср би у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји 1526–1918, 243–244). 

66 Ти хо мир Осто јић, Но ви Сад сре ди ште ово стра ног срп ства, прир. Ми ли ца 
Ћу ко вић, Но ви Сад 2017, 31.
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за стај ку ју у во ђе њу на ци о нал них и на род них по сло ва, по себ но по сле 
те ле сних и ду шев них му ка иза зва них тро го ди шњим там но ва њем Све
то за ра Ми ле ти ћа (1876–1879). Ме ђу соб не бор бе и тр ве ња су све ви ше 
за у зи ма ле ме сто, а срп ске по де ле би ле ви дљи ве у сва ком сег мен ту, у 
дру штве ној, по ли тич кој и кул тур ној сфе ри. У са мој Ми ле ти ће вој, до 
та да не при ко сно ве ној, Срп ској на род ној сло бо до ум ној стран ци, 1879. 
на ста ле су ви дљи ве пу ко ти не, ко је су се огле да ле у еко ном скосо ци
јал ним пи та њи ма, ко ја су ушла у основ на на че ла стран ке, по ред на ци
о нал не оп ци је. Овај по крет је во дио Ја ша То мић, зах те ва ју ћи да се у 
про грам стран ке уба ци пи та ње хле ба, што је, још увек, све стан Ми ле
тић, сма трао со ци ја ли стич ким тен ден ци ја ма, оштро се су прот ста вља
ју ћи. Ка да је Ми ле тић вид но пси хич ки обо лео по чет ком осам де се тих 
го ди на, ме ђу ње го вим са бор ци ма усле ди ле су још ве ће раз ли ке, ко је су 
до ве ле до ства ра ња две основ не стру је (стран ке) у Ју жној Угар ској, да
на шњој те ри то ри ји АП Вој во ди ни, Ли бе рал не и Срп ске на род не ра
ди кал не стран ке. Њи хо ве во ђе Ми ша Ди ми три је вић, по том Ми ха и ло 
По литДе сан чић од стра не ли бе ра ла и Ја ша То мић, од стра не ра ди ка ла 
су обе ле жи ли на ред не де це ни је стра нач ке, по ли тич ке и дру штве но 
еко ном ске, со ци јал не, па и кул тур не бор бе Ср ба у Угар ској.67

Ова кво не за вид но ста ње срп ских стра на ка у Угар ској и њи хо вих 
пр ва ка ни је про ма кло ис тан ча ном по гле ду Жив ка Про да но ви ћа, ко ји 
је у ме мо а ри ма, опи сао не са мо дру штве нопо ли тич ку зби љу Ср ба у 
Угар ској, већ и ма е страл но опи сао срп ске по ли тич ке пр ва ке. Та ко за 
Ми ха и ла По литДе сан чи ћа Про да но вић бе ле жи: „Др По лит био је од 
дав ни на грч ког по ре кла, имао је ор лов ску гла ву, бра ду a la Ka i ser, цар

67 Ми лан Са вић, У спо мен Ми ши Ди ми три је ви ћу: о св. Са ви 1891. год, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, књ. 165/1, Но ви Сад 1891, 110–114; Спо ме ни ца Ја ше То ми ћа, Но ви 
Сад 1923; Ни ко ла Ми лу ти но вић, Ми ле тић и По лит у бор би за на ци о нал ни оп ста нак 
Ср ба у бив шој Угар ској, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, књ. 3, св. 3, Нови 
Сад 1930, 449–458; Ни ко ла Пе тро вић, Око Ми ле ти ћа и по сле ње га : члан ци, рас пра-
ве и по ле ми ке, Но ви Сад 1964, pas sim; Н. Пе тро вић, Све то зар Ми ле тић и на род на 
стран ка, књ. 1–2, Срем ски Кар лов ци 1968/69, pas sim; Д. Ми ка ви ца, Ч. По пов, Са бра-
ни спи си, Све то зар Ми ле тић, књ. 1, Но ви Сад 1999, 232–235; Д. Ми ка ви ца, По ли тич-
ка иде о ло ги ја Све то за ра Ми ле ти ћа, Но ви Сад 2006, pas sim; В. Кре стић, Ја ша То мић: 
по ли тич ки пор трет: 1856–1922, Но ви Сад 2006, pas sim; Д. Ми ка ви ца, Ми ха и ло 
По лит-Де сан чић: во ђа срп ских ли бе ра ла у Ау стро у гар ској, Но ви Сад 2007, pas sim; 
Ду шко М. Ко ва че вић Све то зар Ми ле тић: жи вот и по ли ти ка: 1826–1901, Бе о град 
2009, pas sim; Д. Ми ка ви ца, Г. Ва син, Ја ша То мић, Но ви Сад 2016, pas sim; Д. Ми ка
ви ца, Срп ска по ли тич ка ели та у Ау стро у гар ској мо нар хи ји..., 217–258, 319–336.
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ску, че ло ви со ко увек ус прав но, очи оштре, стас прав и до сто јан ствен, 
а кре та ње от ме но Евро пеј ски. На ли чио је у пра вом сми слу на ка квог 
за пад њач ког фи ног ди пло ма ту. Го во рио је ви ше је зи ка. Ње го ве бе се де 
и спи си би ли су на ду гач ко раз ву че ни са мно штвом сло же них ре че ни
ца, по нај ви ше за чи ње них исто риј ским по да ци ма [...]. Био је као и сви 
та да шњи на ши по ли ти ча ри ру со фил и сла ве но фил. У Ма ђар ском пар
ла мен ту хра бро је за сту пао и бра нио срп ску ствар. Ипак сла ву и ве ли
чи ну Све то за ра Ми ле ти ћа ни је мо гао ни кад да до сег не”.68 

Да ље, за Ја шу То ми ћа за пи сао је из ме ђу оста лог, сле де ће: „Ње го
ви мно го број ни спи си, члан ци и пе сме би ли су на пи са ни ла ким на
род ним је зи ком. Стил му је био зву чан, пун све жи не и пе снич ких 
на дах ну ћа. Пи сао је све што му је под ру ку до шло али без ду бљег по
зна ва ња ства ри. Ипак то ње му ни је сме та ло. Он се углав ном на чел но 
др жао сво је по ли тич ке ра ди кал не ли ни је не по пу шта ју ћи од ње ни 
јо те. Као три бун био је је ди ни и не над ма шив. Умео је у да том мо мен ту 
до дна ду ше да рас па ли све ти ну. На род га је и по сле ње го ве ро би је на 
ру ка ма др жао и во лео. Што му је од ин те ли ген ци је фа ли ло, умео је он 
ве што сво јом ре чи то шћу да на док на ди [...]. Био је сна жно раз ви јен са 
ве ли ком ће ла вом гла вом, са са њи вим сме ђим очи ма и гу стим обр ва ма, 
са ор лов ским но сом, пра вил ним усти ма и ру ме нобе лом бо јом ли ца. 
Ход је имао жу стар, го вор те чан, увек не што по ви шен и по ма ло пе ва
ју ћи, осо би то, ако му је би ла на ме ра да не ко га не вер но га уве ри”.69 

Та ко уза вре лу ат мос фе ру на срп ској по ли тич кој и дру штве ној 
сце ни су, што је пот пу но ра зу мљи во, пра ти ли и ђа ци Но во сад ске гим
на зи је, али је њи ма, упра во да би се са чу ва ла ау то ном ност Гим на зи је 
пре ма угар ским вла сти ма, би ло стро го за бра ње но ме ша ње и уче шће 
у јав ном по ли тич ком жи во ту. Исто та ко, ђа ци ни су сме ли да уче ству
ју у би ло ка квим јав ним про сла ва ма, па и сла ва ма, уко ли ко ни су би ли 
спе ци јал но по зва ни, или од Гим на зи је од ре ђе ни. Пре кр ши о ци ових 
за бра на би би ли из ба че ни из Гим на зи је. 70 Упра во се јед на та ква си ту
а ци ја де си ла Про да но ви ћу, ко ји је због кр ше ња ових пра ви ла, од но сно 
уче ство ва ња у про сла ви сла ве Све тог Са ве, на ко јој се оби ла то је ло, 
пи ло, пе ва ло и игра ло до зо ре, из ба чен, на осно ву при ја ве про фе со ра 
Ти хо ми ра Осто ји ћа, из Срп ске гим на зи је, на по лу го ди шту сед мог раз

68 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
69 Исто.
70 Т. Ми ли тар, Но ви Сад на рас кр сни ци ми ну лог и са да њег ве ка, 90–91.
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ре да 1895. го ди не.71 Упи сао се, не вољ но, у Ма ђар ску гим на зи ју, где је, на 
ње го во чу ђе ње био из у зет но до бро при хва ћен, јер су се Ма ђа ри тру ди
ли да сва ког, а по себ но ђа ке при во ле и кроз оба ве зно ко му ни ци ра ње 
и од го ва ра ње на ма ђар ском је зи ку, по ла ко, као кроз игру, аси ми лу ју 
по је дин це.72 Пре ма Про да но ви ће вим ре чи ма: „По ла га но и нео сет но 
уба ци ва ло се у це ло ср це и ду шу омла ди не јед но те исто, да је Ма ђар
ска хи ља ду го ди шња кул ту ра је ди на ко ја је у ста њу, да у Ду нав ском 
ба се ну при ми и про бу ди европ ско обра зо ва ње и њи хо ву ци ви ли за ци
ју. А кад се де чи ји ум је дан пут том ве ром за ра зио, оста ло је ишло са мо 
од се бе. Ре не гат ски дух ту је мо гао без по му ке, да се ши ри и ца ру је”. 

У Ма ђар ској гим на зи ји, Про да но вић се су срео са де цом мно гих 
на род но сти Угар ске – Је вре ји ма, Нем ци ма, Сло ва ци ма, Ру си ни ма. Кроз 
ње го ве опи се о њи ма мо же мо сте ћи ути сак ка ква је би ла по ли ти ка 
Ма ђа ра и ко ли ко су во ди ли ра чу на да мла ди на ра шта ји не ма ђа ра по
ста ну вр ло бр зо њи хо ви нај о да ни ји по да ни ци. Та ко је Про да но вић 
за бе ле жио сле де ће: „Од свих мо јих дру го ва Је вре ји су би ли нај бр бљи
ви ји. Они су и кад су зна ли и кад ни су зна ли, во ле ли да се што ви ше 
раз ме ћу. И у јед ном и у дру гом слу ча ју ни је им ишло од ср ца. Али да не 
би од про фе со ра слу чај но за бо ра вље ни би ли, сма тра ли су да је нај бо
ље, кад се чо век што ви ше ис пред дру гих гу ра [...]. Ако им не што ни је 
ишло у ра чун, у то ни су ра до ула зи ли. Швап ска де ца ме ђу тим, би ла су 
мно го при род ни ја и кол ко год су мо гла, тру ди ла су се и вред но учи ла. 
По ни зни свој став у сва кој и нај не ви ни јој при ли ци су ис ти ца ла. Би ла 
су срет на, да су их Ма ђа ри обе руч ке у сво је окри ље при ми ли. Сло вач
ка и Ру син ска де ца све су сра ме жљи во при хва ћа ла. Во љу за от по ром 
у се би ни су осе ћа ла. Са Ср би ма ни су хте ли а мо жда ни су ни сме ли, да 
се збра те и по ве жу. Са срп ском де цом ишло је већ те же. Она су мно го 
твр до гла ви ја, не го оста ла де ца би ла. И ма ка ко, да су про фе со ри не жни 
и до бро на мер ни би ли, са њи ма су сла бо мо гли да иза ђу на крај”.73

71 Со ци ја ли стич ку ли те ра ту ру, Зо лин Жер ми нал, До сто јев ског Зли ду си, Чер
ни шев ског Шта да се ра ди, као и де ла Ба ку њи на и Ни ча је ва, ко ја су им са свим „за
вр ну ла мо зак” из Бе о гра да је на ба вио Про да но ви ћев школ ски друг, та ко ђе бу ду ћи 
ле кар, Све ти слав Сте фа но вић. Он је, због свог бун тов нич ког по на ша ња, ома ло ва
жа ва ња на став ни ка, кр ше ња за бра на, ка жњен у фе бру а ру 1896. од у зи ма њем школ
ске сти пен ди је, не ко ли ко ме се ци пред за вр ше так Гим на зи је. (В. Ста јић, Срп ска 
пра во слав на ве ли ка гим на зи ја у Но вом Са ду, 369–370; АВ, Ф. 444, а. ј. 589).

72 Ка ко на во ди Про да но вић, ди рек тор Ма ђар ске гим на зи је га је на ма ђар ском 
„До че као ре чи ма: син ко (fi am) срет но нам до шао, гле дај да ти код нас бу де до бро!” 

73 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
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Про да но вић је на је сен 1895. ус пео да се вра ти у Срп ску гим на зи
ју и за вр ши ти осми раз ред школ ске 1895/96. са успе хом, али је чин 
из ба ци ва ња и уоп ште би ло ка кве за бра не јав ног го во ра и раз ми шља ња 
у Гим на зи ји, оста ви ло ду бок и не из бри сив траг у ње го вој мла да лач кој, 
бун тов нич кој ду ши.74

Упра во из тих раз ло га Про да но вић се од лу чио за сту ди је ме ди
ци не. Ка ко на во ди: „У Бо го сло ви ју, да идем, ни су ми до пу шта ли мо ји 
на зо ри и ако је све ште нич ки по зив у су шти ни уз ви шен био; пра ва, да 
учим, да бу дем адво кат, ни је ми се сви де ло, јер су адво ка ти у то до ба, 
због сво је грам зи во сти, на рђа вом гла су би ли; за тех ни ку по мо ме вла
сти том су ду, ни сам имао ни до вољ но спре ме ни пра ве љу ба ви; про фе
сор ски жи вот ни је ми се ни ка ко сви ђао, јер је био и су ви ше ску чен и 
ја ко за ви сан. Као ле кар би ћу у ра ду сло бо дан, а од го ва ра ћу је ди но сво јој 
са ве сти”.75 

Са та квим раз ми шља њи ма о сво јој бу дућ но сти, Про да но вић је 
упи сао на је сен 1896. го ди не сту ди је ме ди ци не у Бе чу, ко је је са успе хом 
за вр шио 1903. го ди не. За тих се дам го ди на умно го ме се ме ња ла сли ка 
Евро пе па и Ау строУгар ске мо нар хи је. Свет у ко ме је вла дао већ ду же 
вре ме мир, не у мит но је ишао на пред. Беч је „у то до ба још увек био на 
вр хун цу сво је сла ве. Огром но бо гат ство це ле Мо нар хи је сли ва ло се 
бес пре кид но у ње га [...] На у ка и умет ност цве та ли су до не ви ђе них 
гра ни ца. А му зи ка Мо цар та, Бе то ве на, Ли ста, Ба ха и дру гих, чу ла се 
на све стра не...Беч је био не са мо бо гат, на у чен, му зи ка лан не го и са 
са мим со бом пот пу но за до во љан и сре тан. Ње го ве ули це, пар ко ви и 
тр го ви би ли су пре ко це лог да на пре пу ни и жи ви. А ње го ве ка фа не и 
ре сто ра ни по це ле но ћи отво ре ни”.76 

Беч је, у све му, био град у ко јем је вла да ла ат мос фе ра ме ђу соб не 
то ле ран ци је. Та кав град је био про ша ран спољ ним сја јем јед не ве ли ке 
им пе ри је, пред ста вљао је град по зо ри шта и му зи ке, го сто љу би вих ка
фа на и го сти о ни ца. То је био град ко ји се, на про сто, мо гао во ле ти.77

Про да но вић је још леп ше и по е тич ни је опи сао Беч ли је ко је су за 
ње га пред ста вља ле нај ви ше ме ша ви ну не мач ког (гер ман ског) и сло вен
ског еле мен та, при че му они ни су би ли „гор ди као Гер ма ни”, ни ти „лу
ка ви као Сло ве ни”, не го, пре све га, ла ко вер ни и до бро ћуд ни. „У дру штву 

74 Исто. 
75 Исто. 
76 Исто.
77 Де јан Ме да ко вић, Ср би у Бе чу, Но ви Сад 1998, 213.
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би ло ван ку ће, би ло код ку ће, био је Беч ли ја до крај но сти љу ба зан и 
по вер љив. Без мно го ре чи и це ре мо ни је, при шао је сва ком, ко му је 
ру ку пру жио, као пра ви при ја тељ [...]. Ве ћи на Беч ли ја не ра до је на пу
шта ла Беч. Ту на пла вом Ду на ву и по зе ле ним и та ла са стим бр да шци
ма, уз пе сму и свир ку, про во ди ле су Беч ли је сво је сло бод но вре ме”.78

У та квом јед ном раз дра га ном Бе чу, бо га том умет но шћу, ше та ли
шти ма, пар ко ви ма, за по чео је сту ди је ме ди ци не Жив ко Про да но вић, 
при дру жив ши се ти ме пле ја ди срп ских сту де на та, ко јих је би ло на 
свим беч ким фа кул те ти ма, а по себ но на ме ди цин ском. 

Уни вер зи тет у Бе чу је је дан од нај ста ри јих, сва ка ко, нај у глед ни јих 
ви со ко о бра зо ва них ин сти ту ци ја у Евро пи. Осно ван је 1237. го ди не, у 
вре ме ца ра Фри дри ха II, а то ком ве ко ва је до жи вео мно ге про ме не и 
ре фор ме. Но ва згра да Уни вер зи те та, у ко ју је сту пио и Про да но вић, је 
све ча но отво ре на 1756. го ди не. Беч ки уни вер зи тет је, од по чет ка, био 
при влач но сре ди ште за Ср бе, ра ди из у ча ва ња раз ли чи тих на уч них 
ди сци пли на. Од по чет ка XIX ве ка, Ср би, у ве ли кој ме ри, по чи њу да 
сту ди ра ју ме ди цин ске на у ке на овом уни вер зи те ту. Њих су, из ме ђу 
оста лих, за вр ши ли: Ди ми три је Фру шић,79 Вла дан Ђор ђе вић,80 

78 АВ, Ф. 444, а. ј. 589.
79 Ди ми три је Фру шић је ро ђен 21. ја ну а ра 1790. у се лу Ди вош у Сре му. За вр шио 

је Кар ло вач ку гим на зи ју, а по том и сту ди је ме ди ци не 1817. го ди не у Бе чу. По сле за
вр ше них сту ди ја на пу стио је Беч и на ста нио се као ле кар у Тр сту. Са ра ђи вао је са 
Ди ми три јем Да ви до ви ћем, ко ји је уре ђи вао од 1813. Но ви не серб ске у Бе чу. Да ви до
вић је, та ко ђе, био сту дент ме ди ци не у Бе чу, али ни је за вр шио сту ди је и по све тио 
се но ви нар ском по зи ву. По сле Да ви до ви ће вог од ла ска у Ср би ју 1821, Фру шић је 1822. 
под нео зах тев за да ље из да ва ње Но ви на срб ских под сво јим име ном, али је био од
би јен од беч ких вла сти, а но ви не уга ше не. По сле то га, Фру шић се, у пот пу но сти, 
по све тио свом ле кар ском по зи ву у Тр сту. Имао је ве ли ке за слу ге за на пре дак ме ди
ци не у Тр сту, при че му је по стао и глав ни ле кар тр шћан ске оп ште бол ни це. До пи
си вао се са ве ли ким бро јем углед них Ср ба кул тур них и на ци о нал них де лат ни ка. 
Ме ђу њи ма су се по себ но ис ти ца ли Вук Сте фа но вић Ка ра џић и вла ди ка цр но гор ски 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош. Као при ја те љи, они су и би ли че сти го сти у Фру ши ће вом 
тр шћан ском до му. Умро је, из не на да, од ср ча не ка пи 13. ок то бра 1838. у Тр сту. (Uroš 
Džo nić, Fru šić Di mi tri je, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, knj. 3, Za greb 1958, 409; С. Га ври ло
вић, При лог исто ри ји пр вих срп ских но ви на Мар ки де са Пу ља, Го ди шњак Фи ло зоф
ског фа кул те та, бр. II, Но ви Сад 1968, 63–68; С. Га ври ло вић, Ди ми три је Да ви до вић 
о свом на пу шта њу Ау стри је 1821. го ди не, Исто риј ски ча со пис, бр. 18, Бе о град 1971, 
289–292; Д. Ме да ко вић, Ср би у Бе чу, 185; Р. Љу шић, Ори јен тал ни но ви нар, европ ски 
по ли ти чар, Ди ми три је Да ви до вић, Бе о град 2006, 27–46).

80 Вла дан Ђор ђе вић је ро ђен 21. но вем бра/3. де цем бра 1844. у Бе о гра ду, а пре
ми нуо је по след њег да на ав гу ста 1930. у са на то ри ју му у Ба де ну. По ти че из грч ко
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цин цар ске по ро ди це, од оца Ђор ђа Ђор ђе ви ћа и мај ке Ма ри је Ђор ђе вић, ро ђе не 
Ле ко. У ду ху грч коцин цар ске кул ту ре мај чи не по ро ди це, Вла дан је кр штен као 
Хи по крат, са же љом ро ди те ља да бу де ле кар. То име је Ђор ђе вић но сио све до ма ту
ре, ка да је на пред лог Ђу ре Да ни чи ћа по чео да ко ри сти „на род ни је” име Вла дан, као 
пре вод дру гог де ла свог име на (кра ти ја, гр. – вла да ви на). Гим на зи ју је за вр шио у 
Бе о гра ду, а као ђак је био је дан од по кре та ча Ује ди ње не омла ди не срп ске и био њен 
пр ви се кре тар. Под ути ца јем Јо си фа Пан чи ћа, опре де лио се за сту ди је ме ди ци не у 
Бе чу где је и док то ри рао 1869. го ди не. Спе ци ја ли за ци ју из хи рур ги је за вр шио је у 
Бе чу (1869–1871) код чу ве ног про фе со ра Бил ро та и био је пр ви шко ло ва ни хи рург 
у Ср би ји. Да би уса вр шио сво је хи рур шко зна ње, уз до пу ште ње срп ске Вла де, од ла
зи у Фран цу скопру ски рат и укљу чу је се у рад пру ског са ни те та. У овом ра ту у 
бли зи ни Франк фур та, Ђор ђе вић је ор га ни зо вао рат ну бол ни цу, што му је до не ло 
вој ни чин и по хва ле чу ве ног пру ског хи рур га Лан ге бе ка. По сле по врат ка у Ср би ју 
јед но вре ме је ра дио као при ват ни ле кар, а за тим је при мљен у срп ску вој ску у ко јој 
је по стао пр ви са ни тет ски пу ков ник. Био је је дан је од осни ва ча Срп ског ле кар ског 
дру штва 1872. и по кре тач ча со пи са Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство 1874, ко ји 
и да нас из ла зи. Од 1873. оба вљао је ду жност лич ног ле ка ра кне за Ми ла на. Је дан је 
од глав них осни ва ча Цр ве ног кр ста у Ср би ји 1876. го ди не. У пр вом Срп скотур ском 
ра ту (1876) био је на чел ник са ни тет ске слу жбе мо рав скоти моч ке вој ске, а у дру гом 
(1877–1878) на чел ник са ни тет ске слу жбе Вр хов не ко ман де срп ске вој ске. Осно вао је 
и био пр ви управ ник Вој не бол ни це у осло бо ђе ном Ни шу 1878. го ди не. Осим по
сло ва ве за них за ње гов основ ни по зив, ме ди ци ну, Ђор ђе вић је у Кра ље ви ни Ср би
ји, вр шио и дру ге по ли тич ке функ ци је, па је та ко био и пред сед ник бе о град ске 
Оп шти не од 1884. до 1888. го ди не, ми ни стар про све те и при вре де 1888. го ди не у 
Вла ди Ни ко ле Хри сти ћа. По том пре ла зи у ди пло ма ти ју као по сла ник Ср би је у Ати
ни од 1891. и у Ца ри гра ду од 1894. го ди не. Иза бран је за до пи сног чла на Срп ске 
кра љев ске ака де ми је 23. ја ну а ра 1888, а за ре дов ног 15. но вем бра 1892. Био је и Пред
сед ник Вла де и ми ни стар ино стра них де ла од 11. ок то бра 1897. до 12. ју ла 1900. го
ди не. Ње го ва вла да ра ди ла је на сти ша ва њу же сто ких пар тиј ских бор би, еко ном ском 
на прет ку Ср би је и ја ча њу ње не вој ске. Под нео је остав ку по сле на ја ве же нид бе кра
ља Алек сан да ра Дра гом Ма шин. Ли шен вој них чи но ва и пен зи је, на пу стио је Ср би
ју и пре се лио се у Беч, где је у стра ној штам пи об ја вљи вао низ чла на ка упе ре них 
про тив кра ља и ње го ве су пру ге. По сле сме не ди на сти ја у Мај ском пре вра ту 1903, 
вра тио се 1905. у Ср би ју, али ни је био по во љи ни но вом ре жи му. Иа ко му је вра ће
на пен зи ја, оп ту жен је за на вод но об ја вљи ва ње др жав них тај ни у сво јој књи зи Крај 
јед не ди на сти је, због че га је про вео шест ме се ци у за тво ру 1906. го ди не. По из ла ску 
на сло бо ду по све тио се књи жев ном ра ду. У то ку Пр вог свет ског ра та, остао је до 
1916. у Вр њач кој ба њи, а по том био ин тер ни ран у Ау строУгар ску (1916–1918). Ства
ра њем Кра ље ви не СХС, 1918. го ди не, са свим је за бо ра вљен. По сле пре ра не смр ти 
нај ста ри јег си на Ми ла на, 1921. је про дао сав свој име так и пре се лио се у Беч. Уса
мљен, стар и бо ле стан у 86. го ди ни жи во та, пре ми нуо је по след њег да на ав гу ста 1930. 
у са на то ри ју му у Ба де ну, по крај Бе ча. Са хра њен је о тро шку др жа ве „без пом пе и га
ла ме”, у Бе о гра ду, на је сен исте го ди не. (Су за на Ра јић, Вла дан Ђор ђе вић, би о гра фи ја 
по у зда ног обре но ви ћев ца, Бе о град 2007, pas sim; С. Ра јић, Ђор ђе вић Вла дан, Срп ски 
би о граф ски реч ник, књ. 3, Но ви Сад 2007, 522–525).
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Во ји слав Су бо тић,81 Ми лан Јо ва но вић Мор ски,82 

81 Во ји слав Су бо тић, ле кар, пр ви про фе сор хи рур ги је у Кра ље ви ни Ср би ји, 
ро ђен је у Но вом Са ду 4. ја ну а ра 1859, а умро у Бе о гра ду 5. де цем бра 1923. Био је 
је дан од си но ва књи жев ни ка и по ли ти ча ра Јо ва на Су бо ти ћа и мај ке Сав ке (ро ђе не 
По лит) Су бо тић, глав не по бор ни це жен ског по кре та код Ср ба у Угар ској. У ку ћи је 
до био „чи сто на ци о нал но вас пи та ње”. Основ ну шко лу је за вр шио у За гре бу, Гим
на зи ју у Кар лов ци ма. По сле то га је 1875. упи сао ме ди ци ну, пр во у Па ри зу, а по том 
у Бе чу, где је и ди пло ми рао 1881. го ди не са са мо 22 го ди не. По за вр шет ку сту ди ја 
упи сао је спе ци ја ли за ци ју па то ло ги је у Бе чу код чу ве ног про фе со ра Ро ка тин ског, а 
по том пре шао на спе ци ја ли за ци ју хи рур ги је код та ко ђе чу ве ног про фе со ра Едвар
да Ал бер та. На пу стио је Беч 1884. ка да је до био по сао град ског фи зи ку са (ле ка ра) 
Град ске бол ни це у Зе му ну. Од за пу ште не бол ни це пре тво рио ју је у са вре ме но ле
чи ли ште на до бром гла су. У то ку Срп скобу гар ског ра та 1885/86. Су бо тић је, го то во 
сва ког да на, пре ла зио у Бе о град и ле чио срп ске ра ње ни ке, да би 1889. на пред лог др 
Вла да на Ђор ђе ви ћа, та да ми ни стра про све те Кра ље ви не Ср би је, Су бо тић био по
ста вљен за ше фа хи рур ги је Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду. По стао је уте ме љи
вач хи рур ги је у Кра ље ви ни Ср би ји. Био је пет пу та би ран за пред сед ни ка Срп ског 
ле кар ског дру штва. У Бал кан ским ра то ви ма (1912–1913) ра дио је као рат ни хи рург 
у Бе о гра ду и Ни шу, при че му је под ње го вим над зо ром успе шно опе ри са но око 7.000 
срп ских ра ње ни ка. У Пр вом свет ском ра ту, био је на пр вој ли ни ји фрон та, иа ко те
шко бо ле стан и из не мо гао, пре шао је са срп ском вој ском пре ко Ал ба ни је. По сле 
опо рав ка на Кр фу, био је де ле гат Ср би је у ме ђу са ве знич кој Са ни тет ској ко ми си ји у 
Лон до ну и Па ри зу. По сле за вр шет ка ра та и ства ра ња но ве др жа ве, Кра ље ви не СХС, 
Су бо тић је 1920. осно вао Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду и био ње гов пр ви де кан. 
Био је члан Фран цу ског хи рур шког дру штва, Не мач ког хи рур шког удру же ња, Пе
штан ског ле кар ског дру штва, Па ри ске ме ди цин ске ака де ми је, Дру штва рат них вој
них хи рур га САД, Дру штва рат них хи рур га Ен гле ске, Ме ђу на род ног хи рур шког 
дру штва. (Ми лан Бре бе ри на, Су бо тић др Во ји слав, Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да, књ. 
27, Но ви Сад 2006, 188–193).

82 Ми лан Јо ва но вић Мор ски, ле кар, књи жев ник, пу то пи сац, ро ђен је у Јар ков
цу у Ба на ту, 24. апри ла 1834. го ди не, а умро је у Бе о гра ду 6. ју на 1896. Због че стих 
по мор ских пу то ва ња на Ис ток и Ин ди ју про зван је „Мор ски”. Основ ну шко лу је 
за вр шио у Јар ков цу, ни жу гим на зи ју у Вр шцу, ви шу гим на зи ју је за по чео у Те ми
шва ру, а за вр шио у Пе шти 1854. По том је сту ди рао ме ди ци ну у Бе чу од 1854. до 1865. 
го ди не, али је ни је за вр шио. Го ди не 1863. био је је дан од осни ва ча и пр ви пред сед ник 
Срп ског ака дем ског дру штва „Зо ра” у Бе чу. Ко нач но, сту ди је ме ди ци не је за вр шио 
и по стао ле кар у Лај пци гу 1867. Још у то ку тра ја ња сту ди ја по стао је хо но рар ни про
фе сор суд ске ме ди ци не и хи ги је не на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду (1865–1871), као и 
про фе сор ди је те ти ке на Ви шој жен ској шко ли и Бо го сло ви ји (1865–1870). По том је 
пре шао у Но ви Сад, где је ра дио као при ват ни ле кар. Пре шао је 1875. у Хер цег Но ви, 
где је ра дио као оп штин ски ле кар, ле че ћи и срп ске ра ње ни ке из Хер це го вач ког 
устан ка. По стао је 1876. лич ни ле кар цр но гор ског кне за Ни ко ле, при че му се на Це
ти њу за др жао до 1878. го ди не. Не мир ног ду ха, по стао је ле кар ау стриј ске брод ске 
ком па ни је „Лојд” са се ди штем у Тр сту, при че му је на њи хо вом бро ду „Хе ли ос”, 
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пло вио од Ја дра на до Бом ба ја и на траг (1878–1882), че му и ду гу је свој на ди мак. По
но во се на шао у Ср би ји, 1882, као ле кар Же ле зни це, до 1884. Та да по ста је глав ни 
ле кар Вра чар ског сре за и Бе о град ске оп шти не (1884–1889), а за тим про фе сор на 
Ви шој жен ској и Учи тељ ској шко ли у пе ри о ду од 1889. до 1896. го ди не. Са хра њен је 
на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. 

Осим ле кар ског по зи ва, Мор ски је оста вио ве ли ки траг у срп ској књи жев но
сти. Пи сао је пе сме, при по вет ке, пу то пи се, књи жев не рас пра ве, члан ке, кри ти ке, 
при ка зе књи жев них и по зо ри шних де ла. Књи жев ни рад је за по чео још као сту дент 
дра мом Кра ље ва се ја, ко ја је као по зо ри шни ко мад при ка за на у Оси је ку 1864. Био је 
пр ви пред сед ник Срп ског ака дем ског дру штва „Зо ра”, на ста лог у Бе чу 1863. го ди не. 
По стао је члан Срп ског уче ног дру штва 1869, а по том и ре дов ни члан ка сни је ство
ре не Срп ске кра љев ске ака де ми је. Био је члан Књи жев ног оде ље ња Ма ти це срп ске 
од 1870, а по том и пот пред сед ник Ма ти це срп ске 1872/73, као и пот пред сед ник ма
ти чи ног Књи жев ног оде ље ња 1873/74. По стао је се кре тар но во о сно ва ног Срп ског 
ле кар ског дру штва (1887–1889), био је дан од осни ва ча Срп ске књи жев не за дру ге 
1892, као и пред сед ник Књи жев ноумет нич ке за јед ни це 1895. За ко ме ди ју Не су ђе ни 
до био је на гра ду Ма ти це срп ске 1881. Ње го вом дра мом Де мон отво ре на је но ва згра
да Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду 1872. А ње го ва дра ма Сан и ја ва је 
до би ла ло во ров ве нац 1874. го ди не. Са ра ђи вао је у ли сто ви ма: Ја во ру, Ле то пи су 
ма ти це срп ске, Ви ли, Да ни ци, Мла дој Ср ба ди ји, По зо ри шту, Гла су Цр но гор ца, Бран-
ко вом ко лу. Ба вио се и сли кар ством, при че му је оста вио пре ко 200 аква ре ла. (Гор
да на Ђи лас, Јо ва но вић Ми лан Мор ски, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 4, Но ви Сад 
2009, 560–561).

83 Ми лан Јо ва но вић Ба тут, ле кар, уни вер зи тет ски про фе сор, ро ђен је у Ми
тро ви ци 10. ок то бра 1847, а пре ми нуо је у Бе о гра ду, у сво јој 93. го ди ни, 11. сеп тем бра 
1940. Ми лан је у Ми тро ви ци за вр шио основ ну шко лу, као и два раз ре да ре ал ке. Као 
сред њо шко лац по ка зао је та ле нат за цр та ње. Гим на зи ју је на ста вио у Пан че ву и на
кон го ди ну да на пре шао у Кар лов це. На кон сед мог раз ре да Гим на зи је у Кар лов ци ма, 
оти шао је 1865. го ди не у Оси јек, где је ма ту ри рао са од лич ним успе хом. Сту ди је 
ме ди ци не за вр шио је у Бе чу, где је про мо ви сан за ле ка ра 1878. Био је до 1880. прак
ти чан ле кар у Сом бо ру, по том шеф са ни те та у Цр ној Го ри (1880–1882), а од 1882. до 
1885. био је на спе ци ја ли за ци ји у Мин хе ну, Бер ли ну, Па ри зу и Лон до ну, код по зна
тих на уч ни ка Пе тен ко фе ра, Ко ха, Па сте ра и Гал то на. На кон спе ци ја ли за ци је по зван 
је да осну је Ка те дру за бак те ри о ло ги ју на Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра гу. Ме ђу тим, 
ову ла ска ву по ну ду од био је и при хва тио ме сто ре дов ног про фе со ра на Ка те дри 
хи ги је не и суд ске ме ди ци не на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду. Пре да вао је сту ден ти ма 
низ го ди на и из гра дио ве ли ки ау то ри тет као на уч ник и про фе сор. По себ но при зна
ње за ње гов рад био је из бор за рек то ра Ве ли ке шко ле. Кар лов уни вер зи тет га је 1938. 
про мо ви сао у по ча сног док то ра. Јед на од нај ве ћих за слу га про фе со ра Ба ту та би ла 
је осни ва ње Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. Иа ко ни је имао до вољ ну по др шку 
сво јих ко ле га, ле ка ра, про фе сор Јо ва но вић је био ис тра јан у сво јим иде ја ма и на кон 
ви ше де це ниј ске бор бе Ме ди цин ски фа кул тет је осно ван 1919. го ди не, а Ми лан Јо ва
но вић Ба тут је по стао пр ви де кан и про фе сор хи ги је не на но во о сно ва ном фа кул те ту. 
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Ни ко ла Ву че тић,84 Или ја Ог ња но вић Абу ка зем85 и мно ги дру ги. Је дан 

По кре нуо је 1880. лист за ле кар ску по у ку на ро ду Здра вље, ко ји је био пр ви лист са 
хи ги јен скопро свет ним са др жа јем на сло вен ском ју гу. Та ко ђе, био је ви ше го ди шњи 
уред ник пр вог срп ског ме ди цин ског ча со пи са Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство. 
Ба тут је био ро до на чел ник хи ги је не, пре вен тив не и со ци јал не ме ди ци не код Ср ба. 
Об ја вио је ве ли ки број књи жи ца ве за них за на род но здра вље: Здра вље и на пре дак 
на ше де це, Муж и же на, Кад по чи ње не га де це, све три књи жи це 1877. го ди не; Брак и 
на род (1882); Ку жне бо ле сти (1884); Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју (1886); Пи-
јан ство (1888) и мно ге дру ге. По след њу књи жи цу је из дао 1930. го ди не – Не же ње и 
ста ро же ње. При то ме је пи сао и уџ бе ни ке: Суд ска ме ди ци на, Јав на хи ги је на, оба 1890. 
го ди не. Био је срп ски нај ве ћи здрав стве ни про све ти тељ и нај де ло твор ни ји по пу ла
ри за тор ме ди цин ске на у ке. Пр ви је при сту пио при ку пља њу и об ра ди срп ске на род
не ме ди цин ске тер ми но ло ги је, а ме ђу пр ви ма је у срп ској сре ди ни де мон стри рао 
бак те ри о ло шке ана ли зе, због че га да нас Ин сти тут за бак те ри о ло ги ју и ви ру со ло ги ју 
у Бе о гра ду но си ње го во име. (Па вле Јо вић, Јо ва но вић Ми лан Ба тут, Срп ски би о
граф ски реч ник, књ. 4, 599).

84 Ни ко ла Ву че тић, ле кар и књи жев ник, ро ђен је у Руј ни ци код То пу ског 6. 
де цем бра 1861. го ди не, а пре ми нуо је у Бе о гра ду 7. фе бру а ра 1942. Основ ну шко лу 
је за вр шио у Пер ни, а ма ту ри рао је 1883. У Срп ској ве ли кој пра во слав ној гим на зи ји 
у Но вом Са ду. Сту ди рао је ме ди ци ну у Бе чу од 1883. до 1889, ка да је про мо ви сан за 
док то ра. Крат ко је ра дио у бол ни ца ма у Ау стри ји, Не мач кој, Ита ли ји, да би 1891. 
пре шао у бол ни цу у Ми тро ви цу, у ко јој је ра дио до 1893. го ди не. На ред не три го ди
не (1893–1896) ра дио је као оп штин ски ле кар у Шап цу, да би са су пру гом Ма ри јом, 
пре шао у Бе о град и оба вљао при ват ну прак су, све до смр ти 1942. го ди не. У вре ме 
Бал кан ских ра то ва као ле кар је упра вљао ра дом пољ ских бол ни ца. Са срп ском вој
ском је пре шао Ал ба ни ју, по том од стра не срп ске Вла де по слат у Фран цу ску, где је 
био пред сед ник стал не Вој не ко ми си је за срп ске из бе гли це и вој ни ке. По врат ком у 
Бе о град, ра дио је у Ар миј ској вој ној бол ни ци, од 1919. до 1922. ка да је де мо би ли сан. 
Струч не при ло ге из обла сти ме ди ци не об ја вљи вао је у ни зу не мач ких, ру ских и 
срп ских струч них ча со пи са. По стао је 1893. до пи сни, а 1897. ре дов ни члан Срп ског 
ле кар ског дру штва. Осим ме ди цин ских, об ја вљи вао је и књи жев не при ло ге у Ја во ру, 
Бран ко вом ко лу, Илу стро ва ним но ви на ма, као и у ру ској Из ве сти ји. На пи сао је и 
не ко ли ко при по ве да ка и књи га пе са ма: Ђер дан, Из дав ни не, На отаџ бин ском жр-
тве ни ку, Сли ке – при зо ри срп ског стра да ња, У из гнан ству. Сво јој ра но пре ми ну лој 
кће ри је при ре дио књи гу Ду ши ца. Но си лац је ви ше ор де на за хра брост, по жр тво
ва ње и по ма га ње срп ском на ро ду: Св. Са ве III и V ре да, Бе лог ор ла V ре да, Ме да ље 
за хра брост и рев но сну слу жбу, Крст ми ло ср ђа, Цр ве ни крст и Ал бан ске спо ме ни це. 
(Ли ди ја Му сте да на гић, Ву че тић Ни ко ла, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 2, Но ви 
Сад 2006, 520–521).

85 Или ја Ог ња но вић Абу ка зем, ле кар, пи сац, ху мо ри ста, ро ђен је у Но вом Саду 
30. апри ла 1845, а умро је је два на вр шив ши 55 го ди на жи во та, у Бу дим пе шти 8. ју ла 
1900. По ти че од јед не од нај ста ри јих но во сад ских по ро ди ца. Основ ну шко лу и че
ти ри раз ре да Гим на зи је је за вр шио у Но вом Са ду, а пе ти и ше сти раз ред Гим на зи је 
у Кар лов ци ма, док је сед ми и осми раз ред Гим на зи је за вр шио у Пе чу ју. Као пи то мац 
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од нај слав ни јих срп ских сту де на та ме ди ци не је, сва ка ко, био пе сник 
Бран ко Ра ди че вић, ко ји, услед пре ра не смр ти, сту ди је ни је за вр шио.86

Про да но вић је оста вио и опи се ве ли ке Уни вер зи тет ске би бли о
те ке, ко ја је би ла „пу на вред них ђа ка. Јед но до дру го га скром но, као 
да су из цр кве би ли, се де ли су мла ди чи та о ци, за ду бље ни у сво је књи
ге и у сво је бе ле шке. И му ва, да је пре ле те ла и она би се чу ла, та ко је у 
са ли са вр ше на ти ши на би ла. По слу жи те љи, у бе лим ман ти ли ма, опре
зно су на пр сти ма хо да ли и зах те ва не књи ге до но си ли...Оби чај је био 

Те ке ли ја ну ма за по чео је у Пе шти сту ди је ме ди ци не ко је је на ста вио и за вр шио у 
Бе чу 1872. го ди не. По за вр шет ку сту ди ја вра тио се у Но ви Сад и отво рио при ват ну 
ле кар ску прак су. Осим основ них сту ди ја ме ди ци не, у Бе чу је спе ци ја ли зи рао хи
рур ги ју и оп стре ти ци ју (по ро диљ ство), па је од 1888. оба вљао и ду жност управ ни ка 
по ро ђај ног оде ље ња но во сад ске Бол ни це. Ме ђу Но во са ђа ни ма је ужи вао углед ве о ма 
вред ног, по жр тво ва ног и до брог ле ка ра, што је до при не ло да 1884. бу де име но ван 
за град ског фи зи ка (фи зи ку са, над зор ног ле ка ра). Био је и лич ни ле кар бо га те на
род не срп ске до бро твор ке Ма ри је Тран да фил. Ис та као се у пи са њу ме ди цин ских 
ра до ва о ко ле ри и диф те ри ји на под руч ју Угар ске, а та ко ђе је био и је дан од пи о ни
ра на род не ме ди цин ске тер ми но ло ги је, при че му је 1894. на пи сао књи жи цу Име на 
бо ле сти што смрт мо гу да на не су, при че му је ла тин ске на зи ве бо ле сти пре вео на 
срп ски, не мач ки и ма ђар ски је зик. За хва љу ју ћи за слу га ма за на род но здра вље био 
је иза бран за до пи сног чла на Срп ског ле кар ског дру штва у Бе о гра ду, док га је ње гов 
књи жев ни до при нос кан ди до вао за до пи сног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је 
на у ка. На по љу књи жев но сти, Ог ња но вић се по чео ис ти ца ти још у ра ним школ ским 
да ни ма. Као уче ник тре ћег раз ре да Гим на зи је у Но вом Са ду, по кре нуо је 1861. са 
сво јим дру го ви ма са ти рич ни лист Зо ља, а у че твр том раз ре ду бе ле три стич ки лист 
Ђач ки ве нац. У Пе чу ју је као гим на зи ја лац осно вао ђач ко ли те рар но дру штво и био 
ње гов пред сед ник. У исто вре ме, 1864/65. по чео је да об ја вљу је сво је при по вет ке у 
Да ни ци, слао са ти рич не при ло ге за Змај, ко ји је уре ђи вао у Пе шти Јо ван Јо ва но вић 
Змај. Из Бе ча је по чео да пи ше и за по ли тич ки лист Ми ле ти ће ве Срп ске на род не 
сло бо до ум не стран ке За ста ву. У по гле ду са ти ре и ху мо ра, осим за Змај, пи сао је 
ка сни је, и за Жи жу и за Стар ма ли, у ко јем је об ја вљи вао сво је Шет ње по Но вом Са ду, 
ко је су, уз Зма је ве тек сто ве би ли нај по пу лар ни је шти во то га до ба у срп ском на ро ду. 
Нај ви ше се ис та као као ду го го ди шњи уред ник књи жев ног и оп ште дру штве ног ча
со пи са Ја вор, ко ји је уре ђи вао пу них де вет на ест го ди на (1873–1892). Или ја Ог ња но вић 
Абу ка зем је скр хан бо ле шћу умро у Пе шти по чет ком ју ла 1900. го ди не. Из за хвал
но сти, за љу бав по ка за ну пре ма свом гра ду, Но во са ђа ни су пре не ли ње го во те ло и 
са хра ни ли га 10. ав гу ста 1900. на Ал ма шком гро бљу, а опро штај но сло во је одр жао 
др Ми лан Са вић, се кре тар Ма ти це срп ске и ду го го ди шњи Ог ња но ви ћев при ја тељ. 
Мо жда о ње му нај бо ље го во ре ре чи Ва се Ста ји ћа: „Или ја Ог ња но вић био је дан од 
нај бо љих љу ди што их је дао Но ви Сад”. (Јо ван Мак си мо вић, Ог ња но вић Или ја Абу-
ка зем, Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да, књ. 18, Но ви Сад 2001, 91–95). 

86 Д. Ме да ко вић, Ср би у Бе чу, 185.
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у Бе чу, да су по слу жи те љи, кел не ри, фи ја кер џи је, па и гра ђа ни, сва ког 
ђа ка са уни вер зи те та осло вља ва ли са „Her Doc tor”. Та ко је и ме не осло
вио по слу жи тељ, кад ми је књи гу пре дао”.87

Про да но вић је, та ко ђе, вр ло сли ко ви то опи сао пре да ва ња код слав
них про фе со ра хи рур ги је, па то ло ги је и дру гих ди сци пли на, као и опи
се ве жби, на осно ву ко јих су мла ди сту ден ти ста са ва ли и раз ви ја ли се у 
од лич не ле ка ре. Тре ба на по ме ну ти да Про да но вић, ко ји је, не баш умил
ним реч ни ком при ка зао сво је учи те ље и на став ни ке, ни јед ном ло шом, 
а ка мо ли гру бом реч ју, ни је ока рак те ри сао сво је беч ке уни вер зи тет ске 
про фе со ре, што све до чи о њи хо вом угле ду код сту де на та и пра вил ном 
при сту пу, као и те жњи мла дог чо ве ка за сти ца њем зна ња и љу ба ви пре
ма сво јој бу ду ћој про фе си ји, у овом слу ча ју, ле кар ском по зи ву.

Из Про да но ви ће вих беч ких сту дент ских да на из два ја мо ње го во 
ми шље ње о Срп ском ака дем ском дру штву „Зо ра” у Бе чу, ко је је оку
пља ло раз ли чи те про фи ле срп ских сту де на та. Дру штво је осно ва но 
1863, као те жња срп ских сту де на та у Бе чу да „до го во ре са ста нак, на 
ком ће се ме ђу со бом упо зна ти, брат ски по здра ви ти и по љу би ти. Са
ку пље ни до не со ше со бом јошт јед ну пле ме ни ту же љу [...], да же ле скло
пи ти дру штво у ком ће се ду шев но по зна ти ме ђу со бом”.88 На пр вој 
осни вач кој сед ни ци Дру штва, 11. де цем бра 1863. оно је до би ло име 
„Зо ра”, јер „зо ра при ро де во ди за со бом бе ли дан и јар ко сун це. Зо ра 
сло ге раз ви ла се већ ме ђу на ми, а и зо ра на ших умо тво ра да нас су тра 
ће, а мо же би ти и ко ји час ме ђу на ма ожи ве ти”.89 На пред лог „Зо ре”, 
до шло је до те шње са рад ње свих срп ских ђач ких дру шта ва уну тар 
Мо нар хи је, што је ре зул ти ра ло осни вач ком скуп шти ном Ује ди ње не 
омла ди не срп ске 15/27. ав гу ста 1866. го ди не у Но вом Са ду. Сре ди ном 
де ве де се тих го ди на XIX ве ка, „Зо ра” је већ про шла свој зе нит и ула зи
ла у по зне го ди не свог по сто ја ња, а у ње ним окви ри ма ви ше ни је би ло 
оне по кре тач ке енер ги је и мла да лач ког за но са. Ка ко на во ди Про да но
вић: „По ла га но, па је ’Зо ра’ пре ста ла, да бу де при влач ни цен трум за 
це лу срп ску омла ди ну у Бе чу. Пр ва, ко ја се од ње уда љи ла, би ла је 
Вој во ђан ска омла ди на, ко ја се по ву кла у се бе и у по дру ми ма ’Па у ла
нер хо фа’ от по че ла свој по се бан жи вот. Ско ро сто ти ну срп ских омла

87 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
88 Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри ја срп ског ака дем ског дру штва „Зо ре” у Бе чу: 

при лог исто ри ји омла дин ског по кре та, Ру ма 1905, 7.
89 Пр ви пред сед ник „Зо ре” био је сту дент ме ди ци не, Ми лан Јо ва но вић, ка сни

је про зван Мор ски. (В. Ћо ро вић, Исто ри ја „Зо ре”..., 10).
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ди на ца из Бач ке, Ба на та, Ба ра ње и Сре ма оку пља ли су се ту сва ке 
не де ље, рас пра вља ју ћи оп шир но о суд би ни Ср ба у Угар ској”.90 

На осно ву то га кра јем XIX ве ка све је ма ње уче шће у „Зо ри”, а 
са мим тим и нов ча но по ма га ње, беч ких, срп ских тр го ва ца и за на тли
ја, ко ји су би ли ве о ма имућ ни, а уз то, уче ство ва ли у ра ду беч ке Срп ске 
цр кве не оп шти не и Срп ске цр кве. Све се ма ње нов ча но по ма га ла срп
ска омла ди на с њи хо ве стра не, па „с то га ни је чу до, што су се срп ски 
ђа ци по не мач ким и по че шким ку ћа ма ви ђа ли. Ту су се он да у ти ши
ни скла па ла ин тим на при ја тељ ства”.91 

Упра во у та квој јед ној че шкој ку ћи, у ко јој су се при ре ђи ва ле све
сло вен ске за ба ве, Про да но вић је упо знао сво ју бу ду ћу су пру гу Ану 
Вур дук, ко ја га је од тог до ба вер но пра ти ла кроз жи вот. Ана је би ла 
„пра ва беч ки ња, сред њег ра ста, вит ко га те ла, пла ве ко се и пла вих очи
ју, жи ва и сва у по кре ту и увек ве се ла и на сме ја на. За се бе ни је ни шта 
ве ли ко тра жи ла а би ла је го то ва, да се за дру го га жр тву је. Отуд је она 
и мо гла, да бу де и са мим за до вољ на. Ње не ру ке уме ле су ве што сва ки, 
ма ка ко сло жен по сао био, за трен ока, да схва те и да ура де”.92 Има ли 
су тро је де це, две кћер ке и јед ног си на: Ка ти цу уда ту Вук че вић, ди пло
ми ра ног прав ни ка; Јо ван ку Про да но вић, ди пло ми ра ног фи ло зо фа и 
си на Леа ко ји је умро по сле му че ња у ло го ри ма 1943. го ди не.93

Про да но вић је 1903. го ди не док то ри рао сту ди је ме ди ци не у Бе чу 
и од лу чио да се вра ти на те ри то ри ју Угар ске. Ра ди то га мо рао је, пре
ма ма ђар ским за ко ни ма, не са мо да но стри фи ку је сво ју ди пло му са 
Беч ког уни вер зи те та, као и прак тич ни део на ста ве и по ло жи део ис
пи та на Пе штан ском уни вер зи те ту. Он је, по ло жив ши прак су у Клу жу 
и ис пи те у Пе шти, ус пео да до сре ди не 1904. го ди не бу де про гла шен 
док то ром ме ди ци не на те ри то ри ји Угар ске. Срећ но за Про да но ви ћа, 
у ње го вом род ном ме сту Ср бо бра ну, упра зни ло се ме сто оп штин ског 
ле ка ра, ко је је он сме ста при хва тио. Од та да је ње го во ко нач но, и нај
о ми ље ни је ме сто бо рав ка би ла ма ла, пи то ма, вој во ђан ска ва ро ши ца, 
ко јој је по све тио ве ћи део ме мо а ра. 

На по чет ку XX ве ка, у Ср бо бра ну је, као и у оста лим срп ским мести
ма Ју жне Угар ске, био из ра зи ти су коб срп ске Ра ди кал не и Ли бе рал не 

90 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
91 Исто. 
92 Исто.
93 С. Га ври ло вић, У не за бо рав про шло сти..., 359–362.
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стран ке, ко ји је, тро шио на род ну сна гу и омо гу ћа вао ма ђар ским (Вла ди
ним) стран ка ма су пре ма ци ју на из бо ри ма. Про да но вић, уз опи си ва ње 
та квог жа ло сног ста ња, до да је и не баш, по зи тив ну уло гу, по ро ди це 
Дун ђер ски у Ср бо бра ну, по себ но ње ног ду го го ди шњег пред сед ни ка 
Оп шти не Сте ва на Дун ђер ског.94 Пре ма Про да но ви ће вим ре чи ма „чика 
Сте ва” је био све, са мо не на кло њен Ср би ма. Он је „као не ки па ша за
по ве дао не са мо бе ле жни ку и кне зу, не го и са мом сре ском на чел ни ку. 
Ње га је, ако је тре ба ло, пот по ма гао сам ба рон Вој но вић, де сна ру ка гро
фа Ти се. Али за ту услу гу мо ра ли су ње го ви љу ди (500–600), при из бо
ру по сла ни ка, сви гла са ти на вла ди ну ли сту. Ко ли ко је то био гу би так 
за оп шту срп ску ствар, за љу бав јед ног чо ве ка и за љу бав јед не ку ће, 
на пу сти ти оп шти срп ски фронт и по це па ти на род ну сна гу”. Мо жда је 
та кав из ра зи то не га ти ван став о Сте ва ну Дун ђер ском, ко ји је ви ше био 
на кло њен ли бе ра ли ма, али и ма ђар ским вла ди ним стран ка ма, Про
да но вић имао као из ра зи ти ра ди кал, или је до са да по твр ђе на при ча 
о из ра зи том срп ству и бор би за на род по ро ди це Дун ђер ски, мо жда и 
ма ло дру га чи ја, а по да ци о овим де ша ва њи ма до вољ но кон тро верз ни, 
а пут ко нач не исти не ма гло вит. 

Про да но вић у ме мо а ри ма на во ди да је због сво јих ра ди кал ских 
ста во ва и исту па ња имао по те шко ћа ра де ћи у Ср бо бра ну као ле кар, 
као и да је био лич но на па дан у ли бе рал ном Бра ни ку, а на па ди на њега 
ни су пре ста ја ли ни по сле ње го вог по знан ства са јед ним од ли бе рал них 
пр ва ка др Сте ва ном Ма ле ше ви ћем.95 Све нас то на во ди, да за исти ном, 

94 Сте ван Дун ђер ски, ве ле по сед ник, ро ђен је 1858. го ди не, а пре ми нуо је у сво
јој 75. го ди ни, 21. ав гу ста 1933. у Ср бо бра ну. Био је брат од стри ца ин ду стри ја ла ца 
и по сед ни ка др Ге де о на Ге де и Ђор ђа Ђо ке Дун ђер ског, са ве ли ким по се ди ма у Србо
бра ну. Ка ко из во ри бе ле же Сте ван „се пре Пр вог свет ског ра та ис ти цао у сом бор ској 
жу па ни ји као је дан од Ср ба ко ји су се свим си ла ма за ла га ли за бор бу про тив ма ђа
ри за ци је ових кра је ва”. Био је пред сед ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не. 
(Пе тар Кре стић, Дун ђер ски Сте ван, Срп ски би о граф ски реч ник, бр. 3, Но ви Сад 
2007, 453). 

95 Сте ван Ма ле ше вић, адво кат, ро ђен је у Сен ти 26. де цем бра 1842. а умро је, 
та ко ђе у Сен ти, у то ку Пр вог свет ског ра та 15. ав гу ста 1917. го ди не. За вр шио је основ
ну шко лу и Гим на зи ју у Но вом Са ду, а по том, као пи то мац Те ке ли ја ну ма за вр шио 
је пра ва у Пе шти 1867. го ди не. По сле по ло же ног адво кат ског ис пи та ра дио је као 
адво кат у Сен ти и Но вом Са ду. Био је прав ни за ступ ник, као и пред сед ник сен ћан
ске Цр кве не оп шти не, као и прав ни за ступ ник Ма ти це срп ске. По сле рас ко ла Ми
ле ти ће ве На род не сло бо до ум не стран ке, при кљу чио се Ли бе рал ној стран ци, на 
чи јој је ли сти би ран ви ше пу та за по сла ни ка на на род ноцр кве ним са бо ри ма. Пи сао 
је по ли тич ке и књи жев не тек сто ве у За ста ви и Бра ни ку. Био је члан Ма ти це срп ске 
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о де ша ва њи ма у Ср бо бра ну по чет ком XX ве ка, тре ба и да ље ис тра жи
ва ти из вор ну гра ђу.

Ка ко је опи си вао дру штве нопо ли тич ка де ша ва ња у Ср бо бра ну, 
Про да но вић је исто та ко сво јим про ниц љи вим за па жа њи ма опи си вао 
ло кал не ср бо бран ске пр ва ке обе стран ке (ра ди ка ли/ли бе ра ли) и њи
хо ве при ста ли це. Ка ко се уву кла мр жња ме ђу при пад ни ке раз ли чи тих 
срп ских стра на ка на ло ка лу, она је још би ла из ра же ни ја у Но вом Са ду, 
као још увек глав ном по ли тич ком цен тру Ср ба у Угар ској, а пре ли ва
ла се и на из бо ре у окви ру на род ноцр кве них са бо ра, ко ји су по ста ли 
ме сто нај гру бљих ре чи и нај ве ћих уце на. Је дан та кав Са бор, ко ји се 
одр жао по во дом би ра ња но вог па три јар ха 1908. го ди не је опи сао и 
Про да но вић, ко ји је био, уз те шко аги то ва ње ср бо бран ских ли бе ра ла, 
ипак, иза бран за де пу та та (по сла ни ка) на На род ном са бо ру. Про да но
вић опи су је, из ме ђу оста лог, и си ту а ци ју по нов ног би ра ња па три јар ха, 
ко ји би био по во љи ма ђар ској вла ди. Да би оста ли на по ли тич кој сце
ни на ова кав вид уце не су при ста ли и ра ди ка ли са сво јим пр вим чо
ве ком Ја шом То ми ћем, из гла сав ши при по нов ном из бо ру за кар ло вач
ког па три јар ха бу дим ског епи ско па Лу ки ја на Бог да но ви ћа, што се 
ко си ло са свим ра ди кал ским прин ци пи ма о из бо ру па три јар ха и ње
го вим ду жно сти ма. Шта ви ше, ра ди ка ли су се прав да ли да су гла са ли 
за из бор кан ди да та ма ђар ске вла де због упра жње но сти па три јар шиј
ског тро на и на го ми ла них по сло ва, ко је тре ба ре ши ти. Та ко ђе, су сво
је „гла са ње” по ку ша ва ли пред ста ви ти као сво је вр сну жр тву за рад ин
те ре са срп ског на ро да, ко ји су би ли угро же ни де ша ва њи ма на На род
ноцр кве ном са бо ру.96 Про да но вић, иа ко члан Ра ди кал не стран ке, на 
Са бо ру је остао до сле дан се би и сво јим иде а ли ма, те та ко ни је гла сао 
за овај из бор.97 Свој бо ра вак у Кар лов ци ма, на Са бо ру, Про да но вић је 
ис ко ри стио за по знан ства са го то во свим нај ва жни јим пр ва ци ма срп
ских стра на ка у Угар ској, од но сно, ра ди ка ла, ли бе ра ла и са мо ста ла ца. 
До сле дан се би, опи сао их је у кри ти чар ском то ну. О пот пред сед ни ку 

од 1883, по том члан ње ног Књи жев ног оде ље ња од 1904. Та ко ђе, био је члан Упра ве 
за Срп ско на род но по зо ри ште. Са хра њен је на сен ћан ском пра во слав ном гро бљу. 
(Те о до ра Тер зић, Ма ле ше вић Сте ван, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 5, Но ви Сад 
2011, 803–804).

96 Г. Ва син, Са бо ри рас ко ла, Бе о град 2015, 701–702.
97 Од ра ди ка ла, осим ње га, за из бор ни су са мо гла са ла још дво ји ца: др Ми ша 

Ми хај ло вић и Жи ван Ви ло тић. Шта ви ше, Ја ша То мић је ка сни је по на вљао у раз го
во ри ма с њи ма, да су они очу ва ли образ Ра ди кал не стран ке. (АВ, Ф. 444, а. ј. 589).
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Срп ске на род не ра ди кал не стран ке др Ни ко ли Ђур ђе ви ћу,98 имао је у 
на че лу, до бро ми шље ње. „Био је увек озби љан и пун до сто јан ства. По 
све му из гле да, да му је обра зом Др По лит био. Ње го ви го во ри би ли су 
угла ча ни и пу ни фра за, без ду бљег сми сла и ве ће вред но сти. Др жа ње 
му је би ло от ме но и хлад но. По ред свег то га био је до ста це њен”.99 За 
пр вог ра ди кал ског по сла ни ка ко ји је уче ство вао у ра ду Ма ђар ског 
пар ла мен та (Ди е те), прав ни ка Ми ту Му шиц ког,100 за бе ле жио је да је 
био „до бро ду шан и па ме тан чо век али у ње го вом це лом по на ша њу 
би ло је не че га та јан стве но га. Он као да је па тио од не ке скри ве не бољ ке, 
што му ни је да ла ми ра, ни кад је нај ра спо ло же ни ји био. С то га су ње
го ве ми сли мал те не увек, те шке, јед но стра не и пе си ми стич ке би ле”.101 
О пред сед ни ку Срп ске на род не ра ди кал не стран ке Ђор ђу Кра со је ви ћу,102 

98 Ни ко ла Ђур ђе вић, по про фе си ји, адво кат, ро ђен је у До њом Ми хољ цу у Сла
во ни ји, 12. ок то бра 1864. го ди не, а умро је у Сла вон ском Бро ду, на Ви дов дан, 28. 
ју на 1933. По сле за вр ше не гим на зи је у Оси је ку, за вр шио је 1889. прав не на у ке у Бечу 
и За гре бу. Ба вио се адво ка ту ром у Сла вон ском Бро ду. За ла гао се за са рад њу са Хр ва
ти ма. Од 1897. би ран је за по сла ни ка на свим срп ским на род ноцр кве ним са бо ри ма. 
Био је је дан од глав них са рад ни ка му сли ма на из БиХ у њи хо вој бор би за вер ску и 
про свет ну са мо у пра ву. По стао је 1920. по ве ре ник за пра во су ђе По кра јин ске вла де 
у За гре бу, а 1921. пред сед ник Зе маљ ске вла де у Са ра је ву. Са ра ђи вао је у Ср бо бра ну, 
За ста ви и На род ном гла сни ку. Пред ла гао је да се от ку пи ку ћа Бран ка Ра ди че ви ћа и 
у њој отво ри Бран ков му зеј. Од ли ко ван је Ор де ном Св. Са ве II сте пе на и Ка ра ђор
ђе вом зве здом IV сте пе на. Име но ван је и за по ча сног гра ђа ни на Зе ни це. (Дра ган 
Ту бић, Ђур ђе вић Ни ко ла, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 3, Но ви Сад 2007, 635).

99 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
100 Ми та Му шиц ки, прав ник, ро ђен је у Ло ку код Ти те ла 1868. го ди не, а пре ми

нуо у Бе о гра ду 27. фе бру а ра 1935. По сле за вр ше не Но во сад ске гим на зи је, као пи то
мац Те ке ли ја ну ма је за вр шио пра ва у Пе шти и по ло жио адво кат ски ис пит 1901. По том 
се на ста нио у Пан че ву и ба вио адво ка ту ром. Уче ство вао је ак тив но у по ли тич ком 
жи во ту, као је дан од пр ва ка Срп ске на род не ра ди кал не стран ке. Осим уче шћа на 
цр кве нона род ним са бо ри ма, био је по сла ник у ра ду Ма ђар ског са бо ра од 1905. до 
1908. го ди не. У Пан че ву је 1918. Ра дио на ор га ни зо ва њу Срп ског на род ног од бо ра, 
да би уче ство вао као де ле гат на за се да њу Ве ли ке на род не скуп шти не у Но вом Са ду, 
но вем бра исте го ди не. Пре во дио је с ру ског је зи ка. (Т. П. Дри нић, Му шиц ки Ми та, 
Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 7, Но ви Сад 2018, 147–148).

101 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
102 Ђор ђе Кра со је вић, адво кат, по ли ти чар, ро ђен је у Чор та нов ци ма 14. ма ја 

1852, а пре ми нуо је у Кар лов ци ма 25. сеп тем бра 1923. По сле за вр ше не Гим на зи је у 
Кар лов ци ма и Но вом Са ду, за вр шио је пра ва у Гра цу, а док то ри рао у Ин сбру ку 1875. 
По ло жио је адво кат ски ис пит у За гре бу 1884. Уче ство вао је као до бро во љац у Срп
скотур ском ра ту 1876/77. го ди не. По сле оку па ци је БиХ ра дио је 1879. као чи нов ник 
Окру жног су да у Са ра је ву. Као про тив ник ау стро у гар ске оку па ци је пре ме штен је у 
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имао је, мо же се ре ћи, нај по зи тив ни је ми шље ње. „Др Ђор ђе Кра со је вић 
имао је фи ну гла ву са ду гач ком, про се дом бра дом. Био је увек љу ба зан 
и по ма ло ту жно на сме јан. Имао је бла гу на рав, пра вил но ра су ђи ва ње 
и увек до бру во љу. Сва ки, ко је с њи ме имао по сла, за во лео га је”.103 
Та ко ђе, до ста по вољ но ми шље ње је из нео и о др Ми ши Ми ха и ло ви ћу 
(Ми хај ло ви ћу),104 ле ка ру и јед ном од осни ва ча Срп ске на род не ра ди
кал не стран ке. Он је био „по при ро ди оштар и са ма страст. Сва ка ње
го ва реч, сва ки ње гов по крет био је од ре ђен и за о кру жен. Го во рио је 
ду хо ви то са си гур ним на гла ском. Што год би ра дио, ра дио би с во љом, 
уно се ћи у рад це ло га се бе. С то га по лу та не и сла би ће ни је ма рио. Он 
је по ду ху мо жда је ди ни био ра ван Ја ши То ми ћу”.105 

Про да но вић је као је дан од глав них са рад ни ка (чла но ва) Срп ске 
на род не ра ди кал не стран ке у Бач кој био уче сник и су ди о ник ва жних 
дру штве нопо ли тич ких де ша ва ња, ко ја су се од ви ја ла на по ли тич кој 
сце ни Угар ске у пр вим де це ни ја ма XX ве ка. Он та ко опи су је ве ли ки 
на род ни збор срп ског на ро да у Но вом Са ду, 12. сеп тем бра 1902. го ди
не, ко ји је одр жан као од го вор на ру ши лач ке ан ти срп ске де мон стра
ци је, по чет ком сеп тем бра, у За гре бу.106 На овом ве ли чан стве ном збо ру 

Сре ски суд у Че мер ни ци (по крај Гли не), да би, по сле не ко ли ко ме се ци (1880) дао 
остав ку на др жав ну слу жбу. По сле по ло же ног адво кат ског ис пи та отво рио је сво ју 
кан це ла ри ју у Кар лов ци ма. Био је ду го го ди шњи пред сед ник Срп ске на род не ра ди
кал не стран ке, по сла ник на ви ше на род ноцр кве них са бо ра. Уче ство вао је у ства
ра њу хр ват скосрп ске ко а ли ци је и са ње не ли сте иза бран за по сла ни ка у Хр ват ском, 
а по том и у Угар ском (Ма ђар ском) са бо ру. Био је ме ђу осни ва чи ма „Срп ског со ко ла” 
у Кар лов ци ма и Срп ске бан ке у За гре бу, као и члан ве ћи не зна чај ни јих срп ских 
кул тур них и па три от ских дру шта ва у Мо нар хи ји. По чет ком Пр вог свет ског ра та је 
ухап шен и као ве ћи на срп ских пр ва ка ин тер ни ран. (В. Кре стић, Кра со је вић Ђор ђе, 
Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 5, Но ви Сад 2011, 336).

103 АВ, Ф. 444, а. ј. 589.
104 У Про да но ви ћем ме мо а ри ма за бе ле жен је као Ми хај ло вић, а пре ма по сто

је ћим по да ци ма, реч је о др Ми ши Ми ха и ло ви ћу. Ро ђен је у Срп ској Цр њи 1850, а 
умро у Кар лов ци ма 11. но вем бра 1911. го ди не. Срп ску пра во слав ну ве ли ку гим на
зи ју у Но вом Са ду за вр шио је 1869. а по том упи сао ме ди ци ну у Бе чу. За док то ра 
ме ди ци не про мо ви сан је 1878. По сле то га, ра дио је у Кар лов ци ма као ле кар. Био је 
је дан од осни ва ча Срп ске на род не ра ди кал не стран ке и је дан од ње них нај бо љих 
го вор ни ка. Об ја вљи вао је по ли тич ке и књи жев не члан ке у За ста ви. Име но ван је 
1905. за чла на Дру штва срп ских књи жев ни ка „Змај”. (Г. Ђи лас, Ми ха и ло вић Ми ша, 
Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 6, Но ви Сад 2014, 878).

105 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
106 Не тр пе љи вост Хр ва та пре ма Ср би ма, ге не рал но, а по себ но Ср би ма у Хр ват

ској има сво је ду бо ке ко ре не. Она се по ја ви ла у огром ној ме ри са ста во ви ма Хр ват ске 

Др Жив ко Про да но вић – ве ран се би, веч но ду хом исти



48

(пре ко 20.000 љу ди) су Ср би из Ју жне Угар ске, иа ко са ми угро же ни ма
ђар ском по ли ти ком, да ли не дво сми сле ну по др шку сво јој срп ској бра ћи 
у Хр ват ској. Усво је на је и ре зо лу ци ја, у ко јој је, из ме ђу оста лог ре че но: 
„без те би за шти те срп ски на род у Хр ват ској и Сла во ни ји био при си
љен при ли ка ма, да устав ним пу тем – а у сми слу пра ве сло бо де сви ју 
на ро да – за тра жи дру гу др жав ноправ ну осно ву, ко ја би му обез бе ди
ла ње гов имов ни и на род ни оп ста нак”.107

Про да но вић је био је дан од је да на ест кан ди да та Срп ске на род не 
ра ди кал не стран ке на из бо ри ма за Угар ски са бор 1906. го ди не, у Ста
ро бе чеј ском сре зу, али, за хва љу ју ћи аги та ци ји ка ко ма ђар ских стра
на ка, та ко, на жа лост, и срп ских ли бе ра ла, ни је про шао.108 Би ла су иза
бра на три ра ди кал ска пред став ни ка, што је, до не кле, ипак оја ча ло 
срп ску по зи ци ју, ко ју је до та да у Угар ском са бо ру, бра нио са мо ли бе
рал Ми ха и ло По лит Де сан чић.109  

Све срп ске стран ке у Угар ској, па и ра ди ка ли, су по ку ша ли у ви ше 
на вра та да са ра ђу ју са ма ђар ским стран ка ма и да окри ве Беч и Ау стри
ју за ло ше при вред не, али и дру штве нопо ли тич ке од но се у Угар ској. 
Је дан од та квих по ку ша ја је би ла и са рад ња Ср ба и Ма ђа ра, у ви ше 
на вра та, 1906, 1908. и 1910–1912. го ди не, ко ја је, 1907. би ла за у ста вље на 
до но ше њем Апо њи је вог за ко на, а 1909. је опет ста ла услед анек си је 
Бо сне и Хер це го ви не (крај 1908) од стра не Ау строУгар ске, ко ју је зду шно 
по др жа ва ла и ма ђар ска стра на. Та ко су у про ле ће 1907. би ли одр жа ни 
ве ли ки на род ни збо ро ви, на ко ји ма је осу ђе но до но ше ње ри го ро зног 
Апо њи је вог за ко на, од ко јих је, нај ве ћи, био у Ве ли ком Беч ке ре ку, кра

стран ке пра ва кра јем XIX ве ка о ни ском и по да нич ком по ре клу Ср ба, а кул ми ни ра ла 
је, на жа лост, ви ше пу та у XX ве ку. Нај ве ћи вид ис по ља ва ња та кве мр жње до Пр вог 
свет ског ра та, би ле су ан ти срп ске де мон стра ци је у свим де ло ви ма Хр ват ске, у сеп тем
бру 1902, а нај же шће и нај бру тал ни је су би ле оне у За гре бу, при че му је у три да на 
(1–3. сеп тем бра) уни шта ва на срп ска имо ви на (ду ћа ни, уста но ве све тов не, цр кве не, 
ста но ви), уз ве ли ко одо бра ва ње це ло куп не хр ват ске јав но сти; Д. Ми ка ви ца, Срп ска 
по ли ти ка у Хр ват ској и Сла во ни ји 1538–1918, Но ви Сад 2015, 265–269; Д. Ми ка ви ца, 
Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји..., књ. 2, 335–336).

107 Ово је би ло са оп ште но у IV одељ ку Но во сад ске ре зо лу ци је, при чи јој из ра
ди је уче ство ва ла отре жње на, на ци о нал на срп ска омла ди на, ко јој је, та да, још увек, 
по сво јим го ди на ма, при па дао и Про да но вић. (АВ, Ф. 444, а. ј. 589).

108 Про да но вић се на шао на утвр ђе ној ра ди кал ској ли сти 31. мар та као пред став
ник Ста ро бе чеј ског сре за. На из бо ри ма за Угар ски са бор ни је иза бран ни Ја ша То мић, 
као пред став ник Бе ло цр кван ског сре за. (За ста ва бр. 38, 1/14. април 1906; АВ, Ф. 444, 
а. ј. 589).

109 Д. Ми ка ви ца, Срп ско пи та ње на Угар ском са бо ру, 257–260.
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јем мар та 1907. На ње му је го во рио и др Жив ко Про да но вић, ко ји је, 
из ме ђу оста лог на вео: „Те шко је за ми сли ти сло бо дан и на пре дан на род 
без сло бод не шко ле. Ка ква шко ла, она ки и зна чај, она ка и бу дућ ност [...]. 
Нај при род ни је је да у сло бод ној др жа ви, сви јед на ко сло бод ни бу де мо, 
а би ће мо сло бод ни ако нам све уста но ве бу ду не са мо сло бод не и са мо
стал не не го и на род не. Та да ће на ша др жа ва би ти у ста њу да са мо ко
ри сно и пле ме ни то ства ра и усре ћа ва на ро де сво је”.110 Го то во исто вре
ме но Ср би су оста вља ли и про стор за са рад њу са Ма ђа ри ма, о че му 
све до че и за јед нич ки на род ни збо ро ви то ком про ле ћа 1907. У та квом 
по ку ша ју са рад ње, одр жан је и ве ли ки на род ни збор у Ста ром Бе че ју, 
ма ја 1907. на ко ме је је дан од глав них го вор ни ка био др Жив ко Про да
но вић. Он је, из ме ђу оста лог, мно го број ном, оку пље ном срп ском и мађар
ском на ро ду по ру чио: „На да мо се да ће са мо стал ност бан ке и ђу мру чи
не по ди ћи све ста ле же на ше га ужа сног дру штва. Мо рал на сна га нашега 
дру штва би ла би ја ча, под у зе ћа обил ни ја, кре та ње у сви ма прав цима 
бр же [...]. На ша до мо ви на мо ра би ти са мо стал на да бу де сло бод на”.111 

Про да но вић је, у окви ру дру штве нопо ли тич ких де ша ва ња код 
Ср ба у Ју жној Угар ској у пр ве две де це ни је XX ве ка, опи сао и из да ју 
срп ских на ци о нал них ин те ре са ко ју су пре ма ње го вом ми шље њу учи
ни ли не ка да шњи бор ци за срп ску ствар, ко ји су се од на ро ди ли за рад 
бо љег жи во та и очу ва ња сво јих по ло жа ја. Ме ђу нај го ре Про да но вић 
је убра јао уред ни ка но вог ли ста Срп ство, Ми ла на Л. По по ви ћа и по
след њег кар ло вач ког па три јар ха Лу ки ја на Бог да но ви ћа. Пре ма Про
да но ви ће вом ми шље њу, По по вић је, из ме ђу оста лог, у сво јој књи зи 
Ср би у Угар ској и Ср би ја као Пи је монт Срп ства на пи сао: „Ср би ја није 
онај по у зда ни ча мац, за ко јим тре ба наш на род у Угар ској, да се на ве
зе. Ми не ма мо ви ше вре ме на да са ња мо о Ду ша но вом цар ству и да 
ства ра мо не ке иде ал не по ли тич ке ком би на ци је. Ср би ја чи ни у спољ ној 
по ли ти ци аван ту ре и иза зи ва слом. Не ре флек ти ра мо на по ли тич ку 
уло гу Ср би је”.112

110 Ве ли ки на род ни збор у Ве ли ком Беч ке ре ку одр жан је 18/31. мар та 1907. Њега 
Про да но вић у сво јим ме мо а ри ма по гре шно на во ди да је одр жан 1905. Збор су ор га
ни зо ва ли при пад ни ци Ра ди кал не стран ке, а при су ство ва ло му је око 30.000 ду ша 
са те рито ри је Бач ке, Ба на та, Сре ма, Ба ра ње. (За ста ва бр. 67, 24/6 април 1907; АВ, Ф. 
444, а. ј. 589).

111 Збор у Ста ром Бе че ју је одр жан пред ви ше од 8.000 љу ди 29. апри ла/11. ма
ја 1907. (За ста ва бр. 100, 5/18. мај 1907; АВ, Ф. 444, а. ј. 589).

112 Ми лан Л. По по вић је, са још не ко ли ци ном ис так ну тих пред став ни ка Срп
ске на род не ра ди кал не стран ке: др Ми ла ном Сви ња ре вим, др Ђор ђем Та па ви цом, 
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За па три јар ха Бог да но ви ћа, Про да но вић је за бе ле жио да је на 
јед ној од сед ни ца Гор њег до ма Угар ског са бо ра сре ди ном 1913. из ја вио: 
„Ми слим, да се пре ма до са да шњем пи са њу но ви на мо гу оче ки ва ти 
но ви су ко би. Да бих уми рио сво ју са вест, из ја вљу јем, да пот пу но одо
бра вам по ли ти ку гро фа Бер хтол да и имам пу но по ве ре ња у ње го ву 
по ли ти ку [...]. Ма да Ср би грч коис точ не ве ре, ко ји жи ве у зе мља ма 
Угар ске Кру не осе ћа ју брат ски са сво јом бра ћом исте ве ре и пле ме на 
на Бал ка ну, ипак ће се др жа ти чвр сто сво је на сле ђе не при вр же но сти 
пре ма лич но сти кра ље вој и љу бље ној до мо ви ни”. Пре ма Про да но ви ћу 
„по ли ти ка гро фа Бер хтол да би ла је нај гру бља и нај не ми ло срд ни ја по
ли ти ка, ко ја се во ди ла про тив Ср би је и це ло га Срп ства. Ту ње го ву 
по ли ти ку мо гао је одо бра ва ти са мо онај Ср бин, ко ји је пот пу но за бо
ра вио на ма те ри но мле ко и по стао на род ни из дај ник”.113

Про да но вић у сво јим ме мо а ри ма не по ми ње ско ро уоп ште Бал
кан ске ра то ве 1912/13. го ди не, а сво је уче шће у Пр вом свет ском ра ту, 
као ау стро у гар ског вој ног ле ка ра, сво ди нај ви ше на опи се бо рав ка на 
Ис точ ном фрон ту, у пољ ској и по за дин ској бол ни ци, ду бо ко у Кар па
ти ма.114 

Ја вио се на мо би ли за ци ју 2. ав гу ста 1914, у ко ман ду 26. хон вед
скопе ша диј ског пу ка у Кар лов цу. Овај пук, је у ве ли кој ме ри, пре ко 90%, 

све ште ни ком То шом Ми ли ћем, ин же ње ром Ми ли во јем Ма ти ћем, осно вао 1910. Но ву 
Срп ску на род ну стран ку, ко ја је из да ва ла свој лист Срп ство. Због ма ђа ро фил ског 
ста ва но ве стран ке, ње ни пред став ни ци су у срп ском на ро ду на зи ва ни „под ре па ши ма” 
и јав но жи го са ни у срп ској јав но сти. (Д. Ми ка ви ца, Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин
ко вић, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји..., 268; АВ, Ф. 444, а. ј. 589).

113 Па три јарх Лу ки јан Бог да но вић, био је ду же вре ме оп ту жи ван од срп ске 
јав но сти за из да ју срп ских на ци о нал них ин те ре са, по себ но, од стра не ра ди кал ско 
на стро је не За ста ве. На гла ша ва но је да је ма ђа ро фил и да се за ла гао за уво ђе ње ма
ђар ског је зи ка у срп ске основ не шко ле, као и да је по др жа вао по ли ти ку при ти ска 
Ау стро у гар ске на Ср би ју. Про да но вић је у на во ђе њу ове из ја ве па три јар ха Бог да но
ви ћа на чи нио гре шку на во де ћи да се то де си ло у но вем бру 1913, а он је стра дао не
срећ ним слу ча јем кра јем ле та, по чет ком је се ни те го ди не, јер му је те ло про на ђе но 
у 13/26. ок то бра 1913. у ре ци Ахи код ба ње Бад Га штајн у Ау стри ји, у ко ју је оти шао 
да се ле чи. (Д. Ми ка ви ца, Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Ср би у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји..., 269–270; АВ, Ф. 444, а. ј. 589).

114 Ка ко сам на во ди у ме мо а ри ма, бо ра вио је у по чет ку ра та, до де цем бра 1914. 
са сво јим пу ком, као ау стро у гар ски ле кар, у Ср би ји и Сре му, али је о то ме оста вио 
за бе ле шке у по себ ној књи зи Из рат не тор би це – По ход на Ср би ју 1914. г, ко ја је иза
шла у Бе о гра ду 1927. го ди не. Ово је још је дан по сре дан до каз да је сво је ме мо а ре 
пи сао по сле те го ди не. (АВ, Ф. 444, а. ј. 589).
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био по пу њен Ср би ма и Хр ва ти ма.115 Овај пук је на по чет ку ра та, био 
сме штен у Ср би ји, по том у Сре му, да би кра јем де цем бра, вој ни ци били 
по сла ти на Ис точ ни фронт, у Кар па те, а по том у Га ли ци ју. До сре ди не 
ја ну а ра 1915. при спе ли су у Ке ре шме зе у за кар пат ској обла сти, ко ји је 
био глав на ба за ау стро у гар ске вој ске пре ма Ру ском фрон ту. Ко ли ко је 
ау стро у гар ска вој ска би ла сло мље на и не рас по ло же на за во ђе ње би ло 
ка квих вој них опе ра ци ја нај бо ље све до че Про да но ви ће ве ре чи: „Углав
ном, њи хо ве ми сли би ле су за у зе те, ка ко ће што пре и што лак ше, да 
спа су сво ју ро ђе ну ко жу. О бу дика квом хе рој ском по ду хва ту ни су они 
ни у сну са ња ли. Њих је је за хва та ла, кад су са мо чу ли, да је ру ски 
фронт ту у нај бли жој бли зи ни био”.116

Мо жда, на Про да но ви ће ву сре ћу он се на том пу ту раз бо лео и 
остао је, пр во као бо ле сник, а по том као ле кар у по моћ ној (пољ ској) 
бол ни ци, за пр во вре ме, у Ке ре шме зеу, док је ње гов 26. пук на ста вио 
„пе ши це, му че ћи се на сва ком ко ра ку, јер је снег су ви ше де бео био, 
пра во у Га ли ци ју”.117 Ова бол ни ца је уско ро би ла пре ме ште на и де ли ла 

115 Ау строУгар ска је у Пр ви свет ски рат ушла са за јед нич ком вој ском од 415.000 
љу ди. У по чет ку је има ла 59 ди ви зи ја, али је тај број бр зо по ве ћа ван, па је до кра ја 1914. 
мо би ли са но 3.350.000 љу ди, од ко јих је 2.080.000 од ре ђе но за ра ти шта, а 1.270.000 за 
ре зер ву. Сва ки пук, ко ји се са сто јао од че ти ри ба та љо на, имао је 1914. из ме ђу 5.000 
и 8.000 бо ра ца, али им се ка па ци тет вре ме ном сма њи вао. Це ла др жа ва је би ла по
де ље на у 16 вој них кор пу са (обла сти), а Ср би су у ве ћем бро ју жи ве ли у пет – Бу дим
пе штан ском (Бач ка и Ба ра ња), Те ми швар ском (Ба нат), За гре бач ком (Срем, Сла во
ни ја и Хр ват ска), Са ра јев ском (Бо сна и Хер це го ви на) и Ду бро вач ком (Дал ма ци ја). 
Не до ста так ау стро у гар ске вој ске је би ла ње на ет нич ка хе те ро ге ност, при че му је 
по сто ја ла ве ли ка не сра зме ра из ме ђу бро ја офи ци ра и вој ни ка сва ког на ро да. Сло ве ни 
су чи ни ли 44% ау стро у гар ске вој ске. Иза њих су сле ди ли Не ма ци са 28%, Ма ђа ри са 
18%, Ру му ни са 8% и Ита ли ја ни са 2%. Нем ци су чи ни ли 3/4 офи цир ског ка дра, а 
њи хов је зик је го во ри ло ма ње од 1/4 вој ни ка. У вој ним спи ско ви ма Двој не мо нар хи је 
Ср би и Хр ва ти су по пи са ни за јед но. Они су 1911. чи ни ли 9,2% вој ске, од но сно 134.717 
осо ба. Пре ма по пи су ко ји је оба вљен у це лој др жа ви 1910, од нос Ср ба и Хр ва та је био 
43:57% у ко рист Хр ва та. Ако би се ова раз ме ра при ме ни ла на вој ску из 1911. у ак тив
ним и ре зер вним је ди ни ца ма Ср ба је би ло бли зу 58.000. Вој ни ци ко ји су го во ри ли 
срп скохр ват ски је зик за бе ле же ни су као зна ча јан про це нат у 32 пу ка фор ми ра на 
до 1914, од но сно у још 15 ко ји су осно ва ни до кра ја ра та. Та ко је је дан од њих, са ви
со ким, го то во 90% срп скохрв та ским уде лом био и 26. хон вед скопе ша диј ски пук 
са се ди штем у Кар лов цу, у ко ји је, као вој ни ле кар, мо би ли сан и Про да но вић. (Д. 
Ми ка ви ца, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Пре чан ски Ср би у Ве ли ком ра ту 1914–1918, Но ви 
Сад 2018, 98–99; АВ, Ф. 444, а. ј. 589).
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је суд би ну ау стро у гар ске вој ске на Ру ском фрон ту, од но сно пре ма Про
да но ви ће вим на во ди ма: „Ка ко је Ау строугар ска вој ска на пре до ва ла 
или на за до ва ла, та ко се и на ша по крет на бол ни ца за њом ву кла. Ско
ро че тир го ди не би ли смо стал но у Га ли ци ји и Бу ко ви ни, ме ња ју ћи 
јед но и исто ме сто не ко ли ко пу та. За то вре ме би ли смо ви ше у ре зер
ви, не го у по слу”.118 На рав но, при ли ком сва ке офан зи ве, на обе стра не, 
бол ни ца се пу ни ла бо ле сни ци ма, ра ње ни ци ма, од ко јих мно ги, ни су 
успе ва ли да бу ду спа се ни. О овим стра хо та ма рат них де ша ва ња Про
да но вић је оста вио упе ча тљи ве при зо ре. Оно што је од ли ка и овог 
де ла ме мо а ра, је су по је ди нач ни пси хо ло шки опи си ле ка ра, ње го вих 
ко ле га у бол ни ци, као и бо ле сни ка, свих на род но сних струк ту ра хе
те ро ге не ау стро у гар ске др жа ве. За др жа ће мо се на Про да но ви ће вом 
опи су глав ног ле ка ра бол ни це док то ра Ка ха на, као и глав ног са ни тет
ског на чел ни ка По ља ка, Ма јев ског. 

Ка хан „је био пра ви Је вре јин. Све до бре и рђа ве осо би не Је вре ја 
би ле су у ње му раз ви је не. Исти на, он се ко ли ко је мо гао тру дио, да из
гле да друк чи ји. Али на кра ју сва ке ње го ве рад ње, из био је клин кроз 
вре ћу. Осе ти ло се од мах, да је ду ша ње го ва би ла ду ша ор то док сног 
Је вре ји на. По сле свр ше не шко ле, он је ко и мно ги дру ги Је вреј ски ле
ка ри по стао вој ни ле кар. Ту му је ка ри је ра без мно го му ке би ла оси гу
ра на. По го то ву, јер су сви ви ши вој ни ле ка ри у Ау строугар ској и 
Ма ђар ској вој сци би ли Је вре ји, па су та ко сваг да сво је су на род ни ке 
Је вре је обил но пот по ма га ли”.119 

Глав ни ле кар, на чел ник бол ни це Ма јев ски, за ни мљив је сто га 
што кроз ње гов опис из Про да но ви ће вог пе ра, и раз го вор ко ји су во
ди ли, уви ђа мо не тр пе љи вост ко ју су Сло ве ни га ји ли пре ма Двој ној 
мо нар хи ји, оче ку ју ћи уско ро зра ке сло бо де и ства ра ње сво јих сло вен
ских др жа ва. Ка ко на во ди Про да но вић: „Др Ма јев ски био је ви сок, 
по ста ри ји го спо дин. Цр те на ли цу су му би ле чи сто пољ скосло вен ске. 
По глед му је био благ а ход до сто јан ствен...По сле свр ше не ин спек ци је 
ушао је са мном у мо ју со би цу. Ту ми је мно го што шта о ра ту ис при
чао, што ми до тле ни је би ло по зна то. А от куд си ти ро дом ? Ује дам пут, 
ра до зна ло, за пи тао ме је. Из Ма ђар ске, из БачСен то ма ша. Да ли си 
Хр ват или Ср бин? Ср бин. Са свим ти хо, освр ћу ћи се и ле во и де сно, 
ре као ми је он ско ро не чуј но ’Нас Сло ве не че ка ве ли ка бу дућ ност’. Не 

118 Исто.
119 Исто.
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ве ру ју ћи са мом се би, што сам од ње га чуо, ја сам сав за чу ђен, са мо 
гле дао у ње га. Ка ко то, да је је дан та ко ви сок ак тив ни Ау стриј ски вој ни 
ле кар смео, да та ко отво ре но ми сли и го во ри! Ипак то је би ла исти на 
и ја ва. Др Ма јев ски био је у ду ши још увек Сло вен. Он је са мо од не
во ље, ко и сви оста ли Сло ве ни, Фра њи слу жио”.120 

Про да но вић је на је сен 1916. по стао и глав ни ле кар бол ни це за
ме нив ши др Ка ха на, ко ји се те шко раз бо лео. Исте, 1916. го ди не, ис цр
пље ној и умор ној ау стро у гар ској вој сци на Ру ском фрон ту, из ко је се 
уве ли ко бе жа ло (де зер ти ра ло), у по моћ је до шла не мач ка вој ска, а бол
ни ца је пре шла под не мач ку ко ман ду. Иа ко је не мач ка вој ска би ла 
мно го снаб де ве ни ја и у сва ком по гле ду ја ча од ау стро у гар ске, и у њу се 
уву као страх да је рат из гу бљен и да ће ње го ве по сле ди це за Не мач ку 
би ти ка та стро фал не. О ово ме све до чи Про да но ви ћев раз го вор са ге
не ра лом Ол фе ни у сом ко ман дан том не мач ког кор пу са, во ђен ја ну а ра 
1917. го ди не. Обра ћа ју ћи се Про да но ви ћу, ге не рал је, из ме ђу оста лог 
ре као: „Упам ти до бро, ми смо вр ло бли зу, да из гу би мо рат. Не мо же мо, 
ма шта чи ни ли, са Ен гле ском и са Аме ри ком из и ћи на крај. Ја сам две 
го ди не да на про ба вио на За пад ном фрон ту. Та мо је стал но пра ви па као 
био. Ру ски фронт је сит на си грач ка пре ма ње му. Ви диш, то су во ју жно 
во ће и слат ку мар ме ла ду од ње га, до би ја Ен гле скоаме ри кан ски вој ник. 
А наш или ни шта од то га или ху ду мар ме ла ду од сточ не ре пе. Ту ле жи 
зец. Еко ном ски они ће нас до ту ћи”.121 Ка ко Про да но вић за кљу чу је 
„Ау стро у гар ски ге не ра ли, знао сам, да су одав но из гу би ли ве ру и на ду 
али да су гор ди не мач ки ге не ра ли по сум ња ли у сво ју сна гу, ни сам ве
ро вао”.122 

Про да но вић је кроз сво је ме мо а ре о вре ме ну Пр вог свет ског рата 
за бе ле жио и јед ну ве о ма крат ку, али из у зет но вред ну епи зо ду о про ла
ску по крај бол ни це не мач ког ца ра Вил хел ма и ау стриј ског ца ра Кар ла, 
у зи му 1917. го ди не. Пре ма по на ша њу ца ра Вил хел ма, он је ко ман дант 
још увек гор де, не по бе ђе не Не мач ке, ко га се чак ни ње го ви ра ње ни ци 
мно го не ти чу, док је цар Кар ло, за бри нут, по ма ло умо ран, као и са ма 
Ау строУгар ска. Про да но вић пи ше: „Око три са та по сле под не на на ше 
ве ли ко чу ђе ње, ско ро пред на шом бол ни цом, за чуо се глас вој нич ке 
тру бе. А од мах за тим мал те не у га ло пу по ја вио се сам цар Вил хелм са 
ње го вом ве ли ком сви том. Око два де се так ко ра ча ји ис пред сви те он је 
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гор до на свом бе сном бел цу про ју рио крај нас. Ње го ва сви та: цар ска 
гар да, ула не ри, ху са ри, пра ти ла га је уза стоп це. И ако се над на шом 
бол ни цом ви ла за ста ва са цр ве ним кр стом, ни је цар Вил хелм на њу 
обра тио па жњу, као да га се ње го ви бо ле сни ци и ра ње ни ци ни шта нису 
ти ца ли. По сле че тврт са та опет за чу ла се тру ба. Цар Кар ло са ње го вом 
мно го ма њом сви том по ја вио се пред на ма. Кад је ви део цр вен крст, он 
је за стао пред бол ни цом, рас пи ту ју ћи, кол ко и ка квих ра ње ни ка у њој зи 
има де. На мој од го вор, да их са мо не ко ли ко ла кора ње них има де, на
ре дио је сво ме ађу тан ту, да бол ни ци да де не ко ли ко ку ти ја двор ских 
ци га ра. По сле то га под бо је ко ња и са лу ти ра ју ћи од ју рио к фрон ту”.123 

Без об зи ра на при су ство два ца ра, њи хо ве вој ске (не мач ка и ау стро
у гар ска) су из гу би ле ве ру у по бе ду и ка ко на во ди Про да но вић „Цар 
Вил хелм и цар Кар ло по сле кра ћег вре ме на вра ти ли су се на траг пот
пу но пра зних ру ку. Њи хо ви вој ни ци, на њи хо ву очи глед ни су уме ли 
или ни су хте ли, да иду у си гур ну смрт”.124 

Суд би на Не мач ке и Ау строУгар ске се ре ша ва ла на дру гим фрон
то ви ма, при че му је Про да но вић при ме тио: „На За пад ном фрон ту, 
тре ба ла је, да пад не глав на од лу ка. Ис точ ни фронт ује дам пут по сто је 
спо ре дан фронт. Ње му се ни је ви ше при да ва ла ве ли ка ва жност”.125 

То је оста вља ло до вољ но вре ме на Про да но ви ћу и сви ма у бол ници 
(бол ни ча ри ма, бо ле сни ци ма) да у ча со ви ма од мо ра игра ју кар те, до ми
не и дру ге дру штве не игре, а не ки од њих, као Про да но вић, да чи та ју 
раз ли чи та књи жев на и фи ло зоф ска де ла и о њи ма рас пра вља ју. Из овог 
сег мен та из два ја мо Про да но ви ће ва за па жа ња о фран цу ској књи жев но
сти, од но сно Еми лу Зо ли, и не мач кој фи ло зо фи ји, Фри дри ху Ни чеу.126 

За Зо лу је, из ме ђу оста лог, Про да но вић за бе ле жио: „Ве тар кад је 
ду вао, сун це кад се ра ђа ло и за ла зи ло, уоп ште све при род не по ја ве 
би ле су у ње го вим опи си ма као не ка злу ра да си ла при ка за не, уле ва ју ћи 
нео бја шњи ви страх све му, што је на зе мљи по сто ја ло. Пред ње го вим очи

123 Исто.
124 Исто. 
125 Исто. 
126 Бол ни ца је има ла и ма лу би бли о те ку. Ка ко на во ди Про да но вић „Књи ге, што 

су се ус пут у на пу ште ној Оти ни ји, На двор ни, Де ла ти ну и Ко ло ме ји при на шем по вла
че њу на шле, би ле су пре да те на шој бол ни ци. Да су слу чај но та мо оста ле, си гур но 
би се ља ци са њи ма ва тру па ли ли. Ме ђу тим на ма, оне су ја ко до бро до шле. Ми смо их 
од свег ср ца при ми ли и сва ку њи хо ву реч гу та ли. Ве ћи на књи га би ла је на не мач ком 
и на фран цу ском је зи ку. Ви ше пу та по сле чи та ња на ста ла је жуч на де ба та. Ту се за
пра во ви де ло, кол ко је ко вре дио”. (АВ, Ф. 444, а. ј. 589).
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ма, све што га је оп ко ља ва ло, би ло је та јан стве но и пу но за го нет ки [...]. 
Ме сто, да је здра ву стра ну фран цу ског на ро да по сма трао, он је у сво јим 
де ли ма већ ма во лео да ње го ве бо ле сне прох те ве раз гла ба [...]. Зо лин 
на чин при ча ња био је је дин ствен. Исти на он је фран цу ски је зик у мно
го че му обо га тио, али у мно го ме и из о па чио...Спи си Зо ли ни би ли су 
сна жан од јек ду хов не сна ге по ни же не Фран цу ске. Што су Нем ци код 
Зо ле це ни ли, то је би ла ње го ва плод ност и ње гов ми сти ци зам. А те две 
осо би не као сво је ро ђе не, уме ли су Нем ци, да ра зу му и да схва те”.127 

За Ни чеа је за бе ле жио сле де ће: „Ње гов дух стал но при гње чен и 
об у зет са ди стич ким иде ја ма, чак и кад је по ку шао да по не што од го
не та, гу био се у не про ход ним ду шев ним ћорсо ка ци ма. Ње го во: ’Ни
шта ни је исти ни то, све је до зво ље но’ (Nichts ist wa hr, al les ist er la ubt) 
го спо да ри ло је у сва ком ње го вом ми шље њу и осе ћа њу. Он је био и остао 
у сва кој при ли ци ма ни јак [...]. Мо рал ма се био је роп ски, ми ло ср дан и 
хри шћан ски а мо рал Ни че ов био је са ди стич ки као мо рал окру тих 
го спо да ра...Лич ност у свој сво јој ве ли чи ни и са свим сво јим на го ни ма, 
тре ба ла је да во ди свет. Ко се ни је хтео да по ви ја под ње но вођ ство, мо
рао је би ти оне мо гу ћен и пре га жен. Циљ чо ве чан ства би био, да се на 
’ку гли зе мљи ној ство ре над љу ди’ (Über me usch), ко ји би ме сто бо го ва 
жа ри ли и па ли ли по све ту. Њи ма би све би ло до зво ље но. Они би не ми
ло срд но окре ну ли тум бе све до та да шње тра ди ци је и исти не. Ни ка мен 
на ка ме ну не би остао по ста ром, кад би куц нуо њи хов час и кад би њи
хо ва стра хо вла да за го спо да ри ла”.128 

Про да но вић на во ди да се во ди ла рас пра ва и о ру ским и свим дру
гим европ ским пи сци ма, а да су при то ме „На стра ност и бо лест пи са ца, 
као што је при род но би ло, уме ли су ле ка ри пре ци зни је и бо ље, да схва
те не го што су то књи жев ни кри ти ча ри мо гли, да учи не”.129 

Кра јем ок то бра 1917. го ди не, по сле по вла че ња ру ске вој ске из Кар
па та, Про да но ви ће ва бол ни ца је пре ба че на у ре зер ву, у Рад ну (Ра ду) у 
да на шњој Укра ји ни. На том пу ту, Про да но вић је не згод но пао са сво јим 
ко њем и при ти снут њи ме озле дио уну тра шње ор га не тр бу шне ду пље. 
Због то га је био от пу штен из ак тив не вој не слу жбе и на шао се, пр во у 
Но вом Са ду, а по том и у род ном Ср бо бра ну. У Но вом Са ду се у зи му, 
кра јем ја ну а ра 1918. го ди не, са стао са Ја шом То ми ћем, ко ји се тих да на 

127 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
128 Исто. 
129 Исто.
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вра тио из ду го го ди шње ин тер на ци је.130 Вред но је ис та ћи и Про да но ви
ће во за па жа ње о пе си ми зму Ја ше То ми ћа, ко ји је уо чио у њи хо вом разго
во ру о бли ском ује ди ње њу ју жно сло вен ских на ро да по сле оче ки ва не про
па сти Ау строУгар ске. То мић је, пре ма Про да но ви ћу, из ра зио ве ли ку 
ре зер ву, јер „За пад и ис ток ни кад ни је мо гао да се сло жи и да се из једна
чи. Сад на је дам пут окру та суд би на је хте ла, да наш на род по ку ша да то 
чуд но де ло из вр ши. Ка ко? Под јед ну ка пу, да стр па све су прот не иде је: 
ка то ли ци зам, ислам и пра во сла вље, да по ми ри мо нар хи ју, Хр ва те и народ
но сти и да на кра ју не до зво ли, да се то чак до га ђа ја бр зо и пре ко ме ре 
вр ти и окре ће, га зе ћи на ше дра го це не тра ди ци је. Са мо опре зно и посте
пе но сме ло би се на пред ићи, јер сва ки дру ги пут би нас од вео на странпу
ти цу. Да ли ће др жав ни ци из Ср би је то мо ћи схва ти ти; да ли ће Хр ва ти 
и Сло вен ци на жр тве при ста ти: ка ко ће се на род но сти вла да ти?”.131 

С про ле ћа 1918, Про да но ви ће во здрав стве но ста ње је би ва ло све 
те же, та ко да се под вр гао те шкој опе ра ци ји цре ва у Пе шти, у ју на, а која 
је, на сре ћу, про шла од лич но и ње гов жи вот био је спа сен.132 

У овом де лу ме мо а ра, Про да но вић је оста вио ре чи то ка зи ва ње 
о про ла сци ма по ра же них вој ски Ау строУгар ске и Не мач ке кроз Вој во
ди ну у ок то бру и но вем бру 1918. го ди не, а оно што из два ја мо су, мо жда 
та да про роч ке Про да но ви ће ве ре чи ве за не за на не ту сра мо ту не мач ком 
оруж ју, чи ји ће вој ни ци (Нем ци) са мо че ка ти дру гу, по вољ ну при ли ку 
за осве ту европ ским на ро ди ма. Ка ко на во ди Про да но вић: „Сад им 
ни шта дру го ни је пре о ста ло, не го да се по сра мље ни што пре вра те у 
по ни же ну отаџ би ну, да се на но во пред гро бом Би змар ко вим као гре

130 Ја ша То мић је као је дан од нај и стак ну ти јих срп ских по ли тич ких пр ва ка био 
ухап шен од мах на по чет ку ра та, у ав гу сту 1914. и за тво рен у Вој ном за тво ру у Пе тро
ва ра ди ну. Био је оп ту жен за ве ле и зда ју (са рад њу са во ђа ма На род не од бра не у Бе о
гра ду), под врг нут вој ној ис тра зи, др жан без хра не че ти ри да на, ту чен. Из Пе тро ва
ра ди на, пе ши це, спро ве ден је, пр во у Ин ђи ју, по том Ру му, и вра ћен, услед не до стат ка 
до ка за у Но ви Сад. На но во је био ухап шен, кра јем ав гу ста 1914. и спро ве ден са ве ћом 
гру пом ис так ну тих Ср ба у Је гру, да би по сле 5–6 не де ља ин тер на ци је, био по но во 
пу штен. У де цем бру, по сле по бе де срп ске вој ске на Ко лу ба ри, по но во је ухап шен и 
ин тер ни ран у Се ге дин, а по том у ло гор Ме зе тер, у ко ме је про вео го то во три и по го
ди не, да би у ја ну а ру 1918. био пу штен из ин тер на ци је. (В. Кре стић, Ја ша То мић – 
по ли тич ки пор трет 1856–1922, Но ви Сад 2006, 90–91).

131 Ова кве ми сли ко је су му чи ле То ми ћа би ће из ра же не и при ко нач ном ује ди
ње њу и ства ра њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, при че му ће до ћи до не сла
га ња у по гле ду по ло жа ја Вој во ди не, као и све у куп ног по ло жа ја срп ског на ро да у 
но вој др жа ви. (В. Кре стић, Ја ша То мић..., 92–95; АВ, Ф. 444, а. ј. 589).

132 АВ, Ф. 444, а. ј. 589.
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шни ци за ку ну, да ће, чим се згод на при ли ка бу де да ла, осве ти ти да
на шњи слом и по ни же ње”.133

Пр ви део ме мо а ра Про да но вић за вр ша ва при са је ди ње њем (ује
ди ње њем) Вој во ди не са Кра ље ви ном Ср би јом на Ве ли кој на род ној 
скуп шти ни у Но вом Са ду одр жа ној 12/25. но вем бра 1918. го ди не. Ме
ђу 757 иза бра них де ле га та са те ри то ри је Бач ке, Ба на та и Ба ра ње, на 
Скуп шти ни је био и др Жив ко Про да но вић, као пред став ник Ср бо бран
ске оп шти не. Он је на дру гом за се да њу Ве ли ке на род не скуп шти не од 
27. фе бру а ра 1919. у Но вом Са ду био иза бран, као је дан од 24 пред став
ни ка са те ри то ри је Вој во ди не, у При вре ме но на род но пред став ни штво 
(ве ће) Кра ље ви не СХС, ко је је вр ши ло за ко но дав ну власт до из бо ра за 
Уста во твор ну скуп шти ну Кра ље ви не Ср би је.134

* 
*   *

Дру ги део ме мо а ра ни је за вр шен, од но сно на гло је пре ки нут де
ша ва њи ма у 1920. го ди ни и Про да но ви ће вим бо рав ком у, још увек, по
лу ра зру ше ном Бе о гра ду. За то мо же мо са мо да прет по ста вља мо: да је 
у пи та њу евен ту ал на Про да но ви ће ва бо лест и не мо гућ ност да љег пи
са ња, или је овај део ме мо а ра не по врат но из гу бљен? Мо жда са мо при
вре ме но „за ту рен” у не ком од ар хив ских фон до ва или, ипак, на ста вак, 
мо жда, ни је ни на пи сан? Ово ли ки број пи та ња са мо ука зу је да је овај 
ме мо ар ски спис вре дан исто риј ски, књи жев ни до ку мент, чи ји уче сни
ци сво јим ка зи ва њи ма мо гу да по твр де, а умно го ме по пу не пра зни не 
ко је о на ве де ним де ша ва њи ма по сто је у исто ри ји срп ског на ро да. 

Из овог де ла Про да но ви ће вих ме мо а ра из два ја мо ка рак тер не опи се 
пр ва ка раз ли чи тих стра на ка у При вре ме ном на род ном пред став ни штву, 
од ко јих, по себ но ис ти че мо, ње го ве из ре че не ре чи о во ђи ра ди ка ла Ни
ко ли Па ши ћу, као и пр ва ку Хр ват ске (ре пу бли кан ске) се љач ке стран ке 

133 Исто. 
134 При вре ме но на род но пред став ни штво Кра ље ви не СХС је ство ре но ука зом 

ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, као при вре ме ни пар ла мен тар ни ор ган, 24. фе
бру а ра 1919, а пр ви пут се са ста ло 1. мар та исте го ди не. При вре ме но на род но ве ће 
(На род но ве ће) је би ло нај ви ши ор ган вла сти до из бо ра за Уста во твор ну скуп шти ну 
но вем бра 1920. го ди не. Оно је би ло са ста вље но од пред став ни ка свих де ло ва но во
фор ми ра не др жав не за јед ни це, а Вој во ди ни је при па ло 24 ме ста. Ме ђу иза бра ни ма 
из Вој во ди не био је и др Жив ко Про да но вић (Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске 
др жав но сти – Ср би ја у Ју го сла ви ји, књ. III, Но ви Сад 2001, 65–71; Дра го Ње го ван, 
При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918, Но ви Сад 2018, 585–589).
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Стје па ну Ра ди ћу и, на по слет ку, Ан то ну Ко ро ше цу, во ђи Сло ве нач ке 
на род не стран ке. Опи су ју ћи, из ме ђу оста лих, и њих тро ји цу, Про да
но вић је по ка зао и при ка зао све по те шко ће но во фор ми ра не др жа ве у 
еко ном ском, кул тур ном, а по себ но по ли тич ком по гле ду.

За Ни ко лу Па ши ћа је с пра вом при ме тио да је он по стао „услед 
сво је та јан стве не при ро де и сво је срет не зве зде ле ген дар на лич ност. 
На род Ср би је па и оста ло га Срп ства, ве ро вао је, да је он бо го да ни срп
ски во ђа и про рок [...]. Та јан стве но ћу та ње Па ши ће во и ње го ве крат ке 
из ја ве би ле су за на род пу не за го нет ки. Па шић се по ли тич ки ни је за
плео, ни збу нио ни у нај те жим ча со ви ма, јер чим би га сре ћа по че ла, 
да на пу шта, он би за тре нут устук нуо, па ако је по треб но би ло, и по ву
као се да би по сле ма кар за о би ла зним пу тем до свог ци ља до шао. Био 
је од при ро де до ви тљив, имао по ли тич ке ин ту и ци је и сво јом нео бич
ном по ја вом умео да за ди ви и за до би је свет [...]. И пре ма дво ру ни је 
био бог зна ка ко по вер љив, ње го ва из ре ка: да је кра љев ство као уси ја
на пећ, ако јој бли зу при ђеш, опе ћеш се, а ако се и су ви ше уда љиш од 
ње, про зеб ћеш, ја сно по ка зу је, шта је он о мо нар хи ји ми слио”.135

За Стје па на Ра ди ћа, Про да но вић ни је имао ни ка кве ре чи хва ле. 
За ње га је, из ме ђу оста лог, из ја вио и сле де ће: „Он је био што се мо ра ла 
ти че до крај но сти не по у здан. За час, па је ме њао и ми сли и же ље на 
очи глед це лог све та. Ни ка да ни је био на чи сто, шта ће иду ћег тре нут
ка, да за сту па [...], ње го ва не пра вил на ло ба ња, пр ћав нос и не склад ни 
те ле сни склоп, све је ода ва ло, да је у ње му бе сни ла ђа вол ска ћуд. Био 
је ду шев но бо ле стан и стал но не у ра чун љив [...]. Цео ду хов ни жи вот 
хтео је он бла том да ока ља. Јед ном реч ју био је по ли тич ки ди а бо ли чар. 
Смрад, тру леж и све што је с тру ле жом у ве зи би ло је ње му све то. У 
ства ри та кав је био Стје пан Ра дић”.136 

За Ан ту на Ко ро ше ца за пи сао је: „Све што је ра дио, ра дио је у 
ду ху Ва ти ка на и по на пред утвр ђе ном пла ну. Био је нео бич но љу ба зан, 
опре зан и му дар. Ма да је био во ђа ма ле кле ри кал не сло ве нач ке стран
ке, ипак се умео на мет ну ти као су ди ја у спо ру из ме ђу Ср ба и Хр ва та. 
Знао је ве што, да се до дво ри ка ко дво ру, та ко и углед ним срп ским и 
хр ват ским по ли ти ча ри ма. По по тре би и са Ра ди ћем је шу ро вао [...]. 
Са мо стал ност Сло ве ни је то је би ла ње го ва глав на бри га. За СХС ни је 
мно го ма рио, са мо из ве ли ке ну жде при шао њој зи”.137

135 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
136 Исто. 
137 Исто.
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И сам је узео уче шће у ра ду При вре ме ног на род ног пред став ни
штва го во ре ћи о аграр ној ре фор ми, ко ја пре ма ње го вом ми шље њу 
ни је из ве де на пра вич но.138 Го во рио је о „по тре би до де љи ва ња зе мље 
бе зе мља ши ма, ис ти чу ћи, да се за про цват др жа ве, осим дру гих ва жних 
ре фор ми и ре фор ма аграр на има ла што пре и што ко ре ни ти је, да се 
ре ши и спро ве де”.139 

У овом дру гом, не до вр ше ном де лу ме мо а ра из два ја мо Про да но
ви ће ве шет ње кроз раз ру ше ни и де ва сти ра ни Бе о град, у ко ме се он, 
по но во, су срео са сво јим, дру го ви ма из раз ре да, ле ка ром Све ти сла вом 
Сте фа но ви ћем и ин жи ње ром Пе ром Пут ни ком, са ко ји ма се под се тио 
за јед нич ких, без бри жних, мла да лач ких да на, али и бли ста вих тре ну
та ка, по бе де срп ског оруж ја, за јед нич ке др жа ве, сна свих Ср ба из Ју жне 
Угар ске. Та ко ђе, су срео се и са по зна тим исто ри ча рем, ду го го ди шњим 
при ја те љем, Јо ва ном Ра до ни ћем, ко ји је уче ство вао на ми ров ној кон
фе рен ци ји у Па ри зу 1919. по ко нач ном од ре ђи ва њу гра ни ца Кра ље ви
не, при че му му је из ло жио бор бу за зе ле ним сто лом за вој во ђан ске 
те ри то ри је, ко ја је би ла те шка и ис цр пљу ју ћа. 

„За мал те не че тир го ди не оку па ци је Бе о град је био пот пу но 
опу сто шен, не бро је ни пут, што се за ње га у исто ри ји зна ло. Ста но ви су 
би ли опљач ка ни, вра та и про зо ри раз би је ни или не куд од ву че ни. Рад
ње су зја пи ле пра зне без ро бе као не ка стра ши ла. Мно ге ку ће би ле су 
или раз ру ше не или ма њеви ше оште ће не. Кал др ма и фла стер, ка когд е 
раз ри ве ни [...]. Ту на ули ца ма раз ру ше ног Бе о гра да осе тио сам, шта је 
Ср би ју ко шта ло ује ди ње ње ју жних Сло ве на [...]. Цео Бе о град, па и цела 
Ср би ја мо гла се сло бод но у цр но уви ти, јер је опа ки не при ја тељ сва ку 
сто пу ње ну обил но срп ском кр вљу за лио”.140 

138 Од ред бе Аграр не ре фор ме с по чет ка 1919, на ја ви ле су екс про при ја ци ју ве
ли ких по се да и да ва ње те зе мље они ма ко ји је ни су има ли (бе зе мља ши ма) и они ма 
ко ји је ни су има ли до вољ но. У те гру пе су се убра ја ли: ин ва ли ди, удо ви це и си ро ча
ди рат ни ка, вој ни цидо бро вољ ци. Ипак, већ у ав гу сту 1919, Вла да је за бра ни ла оту
ђи ва ње и оп те ре ћи ва ње ве ли ких по се да, то бо же да би се сте као бо љи увид у њи хов 
са став, а у сеп тем бру 1920. је пред ви де ла да се зе мља тих по се да из да је у че тво ро го
ди шњи за куп, а не да се да ру је трај но, по ме ну тим ка те го ри ја ма. Ова ко по ло вич ним 
по те зи ма, Вла да је учи ни ла огра ни че не уступ ке се ља ци ма и дру гим угро же ним 
ка те го ри ја ма. Та ко ђе, по ли ти ка аграр не ре фор ме је ис кљу чи ва ла при пад ни ке на цио
нал них ма њи на. (Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, Kra lje vi na Ju go sla vi ja, 
knj. 1, Be o grad 1988, 97).

139 АВ, Ф. 444, а. ј. 589. 
140 Исто.
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Про да но вић је „Ше та ју ћи се та ко уна ка же ним Бе о град ским ули
ца ма”, по сле ду жег лу та ња, на шао „Сво га до брог дру га Др Све ти сла ва 
Сте фа но ви ћа” у ње го вој ле кар ској ор ди на ци ји. У раз го во ру ко ји се 
по вео, Сте фа но вић је из ја вио и сле де ће: „Ето, ка ко су ма ћиј ски, сам ном 
по сту па ли Ср би јан ски кри ти ча ри! Осо би то се Јов. Скер лић око мио 
на ме не, а и дру ги ни су би ли мно го бо љи од ње га. Ни шта, ама баш 
ни шта, што сам ја на пи сао или ре као, ни је би ло до бро и од вред но сти. 
Не са мо да сам ја шар ла тан био, не го да сам и ту ђе ства ри пот кра дао 
[...]. Ни сули  они у про шло сти исто та ко не ми ло срд но на па да ли на ше
га Зма ја, Ла зу Ко сти ћа и уоп ште све Вој во ђан ске пи сце а у зве зде ко
ва ли сво је осред ње и ло ше пи сце. Бо јим се да ће и са вој во ђан ским 
по ли ти ча ри ма исто та ко по сту пи ти. Не ће их пу сти ти, да се раз ви ја ју 
а глас њи хов про гла си ће за про му као. Ни у ком слу ча ју не ће до зво ли
ти, да се ма где ис так ну. Да је сам ве ли ки Све то зар Ми ле тић жив и 
ње му би гле да ли, да за ме ре”. За Сте фа но ви ћа, Про да но вић је при ме тио 
да је био „ја ко ам би ци о зан и сав же дан сла ве. Био је мо де ран пе сник 
али без оног пра вог пе снич ког на дах ну ћа, што је са мо ве ли ким ге ни
ји ма да то. Он је ви ше сво јим зна њем и сво јим оштрим ин те лек том 
умео да за се ни и оду ше ви чи та о ца. У исто ри ји књи жев но сти ни је мо
гао, да се обе ле жи као не ка из ван ред на лич ност [...]. Био је не ма сум ње 
да ро ви та и па мет на гла ва и до бра ду ша али ње гов ка рак тер ни је увек 
био бес пре ко ран”.141 

Сво га дав на шњег дру га Ср бо бран ца Пе ру Пут ни ка, ин жи ње ра, 
Про да но вић је на шао у ње го вој при ват ној гра ђе вин ској фир ми. Њих 
дво ји ца се ни су ви де ли ве о ма ду го, још од беч ких сту ди ја 1903. го ди не. 
„Ка рак тер ње гов, био је ка рак тер по слов ног чо ве ка. У не чем је пот се
ћао на гра ђа ни на Иб зе но вог Сол не са. Док је Сол нес хтео и умео, да 
гра ди па ла те и цр кве са ви со ким тор ње ви ма, ин жи њер Пе ра са њао је 
о гра ђе њу, фи них про сто ра, ши ро ких дру мо ва и ду гач ких же ле знич
ких пру га...Кад  сам му при ме тио, да је он је ди ни од сво јих не гда шњих 
дру го ва до шао до свог же ље ног ци ља, он се слат ко на сме јао. Је сте, 
та ко је, али да знаш са ко ли ко му ка и по ни же ња. Ови, Ср би јан ци, ма
ко ли ко, да си им одан, не ве ру ју мно го на ма пре ча ни ма. Још и дан 
да нас на зи ва ју нас ’Шва ба ма’. И то чи не чак љу ди на ви со ким по ло жа
ји ма. Шта ћеш, та ки је њи хов мен та ли тет. Ми, с на ше стра не, не сме мо 
им то пре ба ци ва ти. Они су, осо би то њи хо ва ин те ли ген ци ја, љу бо мор на 

141 Исто. 
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на сво ју про шлост, и на сво ју зе мљу. Сад кад је др жа ва про ши ре на, 
би ће ми слим ме ста, за све љу де од вред но сти, па ће тај ан та го ни зам сам 
од се бе от па сти. Ва раш се љу то. Још ду го ће тра ја ти то њи хо во не по
ве ре ње, јер је оно ду бо ко уса ђе но у њи хо вим ду ша ма”.142 

Су срет са Ра до ни ћем је био ве о ма при ја тан, искрен, при ја тељ ски, 
при че му је „ра до при стао, да ми ис при ча, шта је он у Па ри зу ви део и 
до жи вио. За гра ни це Вој во ди не се во ди ла ве ли ка бит ка, а осо би ти 
страх је ју го сло вен ска де ле га ци ја има ла од Ру му на, ко ји су на че лу са 
њи хо вом кра љи цом, бо га то оде ве ни, би ли си гур ни „твр до ве ру ју ћи, 
да ће нам од у зе ти цео Ба нат до Ти се. Ру му ни су ла тин ског по ре кла и 
ла тин ска по кра ји на би ли. Они су ма ка ко ствар узе ли, би ли бли же за
пад ња ци ма. Ту је ле жао кључ ре ше ња. Бо ја ли смо се, да ће Кле ман со, 
око ко га је кра љи ца об ле та ла, мо жда по ку ша ти, да иза ђе Ру му ни ма у 
су срет. Али до бар је Бог био”. Ра до нић да ље на во ди да је про бле ма тич
но би ло и са ма ђар ском де ле га ци јом, јер „Бај ски тро кут по ред свег 
на шег на по ра, ни је мо гао би ти спа шен. Из гле да, да су Ен гле зи а мо жда 
и сам Лојд Џорџ шти ти ли Ма ђа ре и хте ли, да им спа су, што се спа си
ти мо гло. Ма ђар ска ари сто кра ци ја има ла је од вај ка да те сне ве зе са 
ен гле ским ви шим кру го ви ма. Ипак, Су бо ти цу око ко је се мно го ко пља 
ло ми ло, ни су мо гли спа си ти”.143 

При вре ме но на род но пред став ни штво је за вр ши ло свој рад за
кљу чи ва њем из бо ра за Уста во твор ну скуп шти ну 28. но вем бра 1920. 
го ди не. Про да но вић се по ми ње и као по сла ник овог те ла, ме ђу 44 вој
во ђан ска по сла ни ка. Ка да је по сле до но ше ња Ви дов дан ског уста ва 1921. 
го ди не, Уста во твор на скуп шти на пре ра сла у пр ву На род ну скуп шти
ну Кра ље ви не СХС, у ње ном са ста ву, се на шао и Жив ко Про да но вић. 
Ипак, од но вих из бо ра одр жа них мар та 1923. и утвр ђе ног са ста ва по
сла ни ка но вог скуп штин ског до ма, не на и ла зи мо ви ше на име др Жив ка 
Про да но ви ћа.144 

Нај ве ро ват ни је се по ву као и из стра нач ких ор га на у Вој во ди ни, 
јер су по след њи ње го ви за бе ле же ни јав ни на сту пи 1921/22. го ди не. На 
њи ма се Жив ко Про да но вић за ла гао да се ство ри Сре ди шњи од бор 
Ра ди кал не стран ке за Вој во ди ну, ко ји би за сту пао ин те ре се Вој во ди не 
пред цен трал ним ор га ном стран ке у Бе о гра ду. Та ко ђе, Про да но вић се 

142 Исто.
143 Исто. 
144 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти..., 71; Slo bo dan Bje li ca, Ra di ka li u 

Voj vo di ni 1919–1929, No vi Sad 2004, 54, 55.
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за ла гао и за ве ћи ула зак ма њин ских за јед ни ца у од бо ре и на ли сте Ра
ди кал не стран ке.145 

Ове, на не ки на чин, пре ви ше де мо крат ске, ли бе рал не Про да но
ви ће ве иде је, ни су би ле при хва ће не на пра ви на чин од цен трал них 
ор га на стран ке, што је, мо жда, до при не ло да се др Жив ко Про да но вић 
по ву че из по ли тич ких зби ва ња, а из гле да и из ор га на стран ке. 

Ка ко ви ше ни је био по ли тич ки ак ти ван, мо гу ће да је вре ме по
све тио пи са њу ка ко књи жев них, та ко и исто риј ских де ла, као што су: 
Ро ман Ра зо ре но спа хиј ско гне здо (1926) и књи га – ро ман Из рат не тор-
би це (1927). 

По сле то га, Про да но вић, се, из гле да, у пот пу но сти, по ву као, во
де ћи ми ран по ро дич ни жи вот. Из ме ђу оста лог, у овом пе ри о ду, с кра
ја два де се тих и сре ди не три де се тих го ди на, на ста ли (на пи са ни) су 
ње го ви ме мо а ри, ко је смо, у крат ким цр та ма, из два ја ју ћи по је ди не 
сег мен те, на да мо се, вер но при ка за ли. Умро је, по ма ло за бо ра вљен, у 
род ном Ср бо бра ну 1947. го ди не.

* 
*   *

Про да но ви ће ви ме мо а ри пред ста вља ју при мар ни из вор за из у ча
ва ње исто риј ских, књи жев них и кул тур нопо ли тич ких зби ва ња у јав ном 
жи во ту Ср ба у Ју жној Угар ској кра јем XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка. 
У опи су лич но сти, ме мо а ри об у хва та ју и пси хо ло шке опи се лич но сти, 
ко ји су умно го ме ин три гант ни, а у по не ком де та љу и ве о ма кон тро
верз ни. Мо жда за то, ови ме мо а ри и ни су би ли об ја вље ни за Про да но
ви ће вог жи во та. 

Сма тра мо да је Про да но вић, у сва кој при ли ци, остао до сле дан 
се би, сво јим иде ја ма и иде а ли ма, ма кар му то, ви ше пу та, ни је ни ка ко 
ишло у при лог. За то је и мо гао, без ика кве ла жне скром но сти, да сачи
ни сти хо ве пе сме Не про мен љив: 

„Ра ђе ћу и пре зрен оста ти по стра ни,
Али ве ран се би, веч но ду хом исти,

Пр ко се ћи се би као гра нит чи сти.”

Сања Гавриловић, виши архивист
145 S. Bje li ca, Ra di ka li u Voj vo di ni..., 16, 17.
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Би о гра фи ја др Жив ка Про да но ви ћа

Жив ко Про да но вић, ле кар и књи жев ник, од оца Јо ва на и мај ке 
Ка та ри не, ро ђе не Те дић, ро ђен је 11. мар та 1876. го ди не у Ср бо бра ну. 
По ро ди ца Про да но вић, по ре клом из Ужич ке Ка ме ни це у Ср би ји (се ло 
Бог да ни це), на ста ни ла се по сле 1690. го ди не, нај пре у До њем Ко ви љу 
у но во ство ре ној По ду нав ској вој ној гра ни ци. Ге не рал Са ва Про да но
вић ко ји је до био плем ство „од Ужич ке Ка ме ни це” жи вео је до (око) 
1700. го ди не. Ње гов по то мак, Ми ха и ло Про да но вић, пре шао је из Вој
не гра ни це у Ср бо бран као „не меш” око 1807. го ди не. Јед на гра на ове 
по ро ди це пре шла је у Арад, а дру га у Пе тров град. Жив ко је по то мак 
огран ка по ро ди це Про да но вић ко ја се на се ли ла у Ср бо бра ну. Ве ли ку 
срп ску пра во слав ну гим на зи ју за вр шио је у Но вом Са ду 1896, а сту
ди је ме ди ци не у Бе чу 1903. го ди не. Жив ко Про да но вић иза бран је за 
оп штин ског ле ка ра у Ср бо бра ну 1904. го ди не. Био је у бра ку са Че хи
њом Аном Вур дак из Бе ча. Има ли су тро је де це, две кћер ке и јед ног 
си на: Ка ти цу уда ту Вук че вић, ди пло ми ра ног прав ни ка; Јо ван ку Про
да но вић, ди пло ми ра ног фи ло зо фа и си на Леа ко ји је умро по сле му
че ња у ло го ри ма 1943. го ди не. 

Још у мла да лач ким да ни ма по чео је да се ба ви по ли ти ком. Био је 
про тив Апо њи је вог школ ског за ко на, ко ји је Ср бе до во дио у не рав но
пра ван по ло жај. Одр жао је 1907. оштар го вор ко ји је био за па жен у 
јав но сти. Би ран је та да за по сла ни ка у На род ноцр кве ном са бо ру за 
Ста ро бе чеј ски срез. 

За вре ме Пр вог свет ског ра та био је мо би ли сан као са ни тет ски 
ка пе тан и ле кар у ау стро у гар ској вој сци, при че му је нај ве ћи део вре
ме на про вео на фрон ту у Кар па ти ма. По сле за вр шет ка ра та, вра тио се 
у Ср бо бран и уче ство вао као по сла ник са још се дам де ле га та из Бач ке, 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го
ди не, ка да се Вој во ди на при по ји ла Кра ље ви ни Ср би ји. По том је иза бран 
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за на род ног по сла ни ка у Скуп шти ни Кра ље ви не СХС 28. но вем бра 
1920, на ра ди кал ској ли сти, где је одр жао не ко ли ко за па же них го во ра 
на те му аграр не ре фор ме, о Те о ло шком фа кул те ту, На род ном уни вер
зи те ту итд. Про да но ви ће вим ути ца јем и за ла га њем, Ср бо бран је та да 
до био Гим на зи ју. 

Жив ко Про да но вић ба вио се но ви нар ским и књи жев ним ра дом. 
Још као омла ди нац и доц ни је, са ра ђи вао је у мно го број ним ли сто ви ма: 
Срп ској ре чи, Са ра је ву, Же ни, Жен ском све ту, За ста ви, Но вом Са ду, 
Бран ко вом ко лу, Кар лов цу и дру гим ли сто ви ма. Био је уред ник гла си ла 
На род ног ве ћа Ср бо бран (1918), а ка сни је је из да вао ра ди калски Но ви 
лист. По др жао је ле ви чар ску омла ди ну 1931, ко ја је из да ва ла у Ср бо
бра ну Наш лист. 

Пи сао је пе сме, од ко јих је две ком по но вао Иси дор Ба јић (У зо ру 
и По вра так у за ви чај). Пот пи си вао се под псе у до ни мом Ан дри ја. У 
Ср бо бра ну је штам пао 1911. го ди не књи гу у три све ске под на сло вом 
Мој по глед на свет у ко јој је из нео сво ја по ли тич кофи ло зоф ска раз
ма тра ња. Ро ман Ра зо ре но спа хиј ско гне здо об ја вио је 1926, а по том је, 
1927. го ди не, об ја вио књи гу под на сло вом Из рат не тор би це у ко јој је 
де таљ но при ка зао до жи вља је из Пр вог свет ског ра та. Умро је у Ср бо
бра ну 9. ју на 1947. го ди не.

Сања Гавриловић, Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа...



МемоаридрЖивкаПродановића



Разгледница са мотивом „Апотеке код златнога орла” у Србобрану (1913)

Разгледница са мотивом Дунава – Нови Сад (1917)



67

Уред нич ка на по ме на 

При ре ђи ва ње и пу бли ко ва ње ме мо а ра др Жив ка Про да но ви ћа 
(ар хив ска је ди ни ца 589, Ме мо а ри и по е зи ја др Жив ка Про да но ви ћа), 
ко је Ар хив Вој во ди не чу ва и струч но одр жа ва у Збир ци др Јо ва на Ми
ле ки ћа, 1841–1963 (у Ре ги стру ар хив ске гра ђе Ф. 444), је наш при лог 
про у ча ва њу исто ри је, али и ши рем по гле ду на дру штве нопо ли тич ке 
до га ђа је и кул ту ру Ср ба у Ју жној Угар ској, од но сно да на шњој те ри то
ри ји Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не. Же ља нам је да об ја вљи ва њем 
ових ме мо а ра, до при но си мо не го ва њу кул ту ре се ћа ња, и та ко отрг не
мо од за бо ра ва, мно ге срп ске на ци о нал не и кул тур не по сле ни ке, де
лат ни ке у „сла ву Бо га и Ро да”, ко ји ма је не сум њи во при па дао и др 
Жив ко Про да но вић, пла ме ни ро до љуб, ле кар, књи жев ник и по ли ти чар. 

Осим то га, ова ко при ре ђе ни за штам пу, ме мо а ри пред ста вља ју и 
сво је вр стан на ста вак ар хив ског из да ња У не за бо рав про шло сти. Лич-
но сти из обла сти кул ту ре и умет но сти од дру ге по ло ви не XIX до пр ве 
по ло ви не XX ве ка у ар хив ској Збир ци др Јо ва на Ми ле ки ћа (Но ви Сад 
2020), ко је је та ко ђе об ја вље но на осно ву ар хив ске гра ђе ове збир ке, из 
пе ра Са ње Га ври ло вић, ви шег ар хи ви сте у Ар хи ву Вој во ди не.

Је зик и пра во пис. У ме мо а ри ма су до след но по што ва не осо бе но
сти је зи ка, пра во пи са и сти ла из вор не ар хив ске гра ђе, а ко је при па да
ју функ ци о нал но стил ском ком плек су од сту па ња од оп ште ва же ћих 
ор то граф ских но р ми са вре ме ног срп ског је зи ка у пи са њу ве ли ког сло
ва и упо тре би пра во пи сних (ин тер пунк циј ских) зна ко ва (тач ка уз 
ака дем ску ти ту лу нпр. Др.), као и дру га пра во пи сногра ма тич ка обе
леж ја ре ги о нал но оме ђе ног ва ри је те та срп ско га је зи ка у грађи.

Ти ме смо же ле ли да са чу ва мо ау тен тич ност је зи ка и сти ла, као и 
до дат не емо ци о нал не и екс пре сив не осо би не ис ка за до ку мен та. То се 
пре све га ви ди у раз ли чи тим ре ше њи ма на зи ва ин сти ту ци ја, упо тре
би ар ха ич них ре чи, из ра за и те р ми на то га вре ме на, гер ма ни зми ма и 
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дру гим ту ђи ца ма, као и упо тре би ви шеч ла них на зи ва ин стан ци др жав
не и цр кве не упра ве и хи је рар хи је. Оста ла ре ше ња оно вре ме не лек си
ке и пра во пи сног узу са ко ја се не по ду да ра ју са оп ште ва же ћом нор мом 
са вре ме ног срп ског је зи ка, ве ро ват но су би ла ин спи ри са на со ци о лин
гви стич ким раз ло зи ма и ми смо их та ко ђе у пот пу но сти по што ва ли.

Све сли ке у овој књи зи, раз глед ни це са раз ли чи тим мо ти ви ма, 
при па да ју По ро дич ном фон ду – Те о фа но вић (Ф. 566), ко ји се та ко ђе 
чу ва и струч но одр жа ва у Ар хи ву Вој во ди не.

Др Жив ко Про да но вић – ве ран се би, веч но ду хом исти



Ме мо а ри 
Др Жив ка Про да но ви ћа

Пр ви део 
I

Ро ђен сам 11 мар та 1876 го ди не у Ср бо бра ну од оца Јо ва на и мај
ке Ка та ри не ро ђе не Те дић из Бу ков ца. Мо је ро ђе ње ко шта ло је здра вље 
мо је ма те ре јер је она по сле то га стал но бо ло ва ла и на кра ју 1877 го ди не 
услед те бољ ке и умр ла.

При ча ју да је би ла вр ло ле па: да су јој све цр те на ли цу би ле пра
вил не; очи цр не као ноћ и увек по лу за тво ре не; обр ве тан ке и је два при
мет не; нос ма ло по ви јен; бо ја ли ца бле дору ме на; ко са нео бич но буј на 
и цр на. Због бо ле сти и сла бо сти и ка ко је до ста ви со ка би ла, обич но се 
зна ла ма ло да по гу ри. 

Ход јој је био снис хо дљив, ла ган а це ло др жа ње скром но, ско ро 
сра ме жљи во. Из гле да, да се она, ро ђе на Сре ми ца ни ка ко ни је мо гла 
да сна ђе у Бач кој сре ди ни. А мо жда се и због те шке бо ле сти, што ју је 
стал но ти шти ла, ни је мо гла по ред нај бо ље во ље, да се све срд но уз нови 
дом и но во дру штво при пи је.

Ка ко је жи ве ла, ка ко се па ти ла, ка кве су је ми сли за ни ма ле и ка кав 
је ка рак тер има ла, ни је ми ни од ко га са оп ште но. Јед но је до ста чуд но, 
да јој над гроб ни спо ме ник ни је мој отац не го ње на ма ти Хри сти на 
Те дић по ди гла.

Та ко смо ја и мо ја се стра Ма ри ја, ко ја је од ме не го ди ну да на би ла 
ста ри ја, оста ли дво је ма ле си ро ча ди. 

Али Бог је био до бар. Мој отац се бр зо по сле то га оже нио са Ка
та ри ном Си вач ки ро ђе ном Ми ли во је вић. То је за нас де цу би ла ве ли ка 
сре ћа. Но ва на ша ма ти ни је би ла са мо ум на и ис прав на же на, не го по ред 
то га и до бра ду ша. Она нас је од пр вог ча са при гр ли ла као сво ју де цу. 
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Не го ва ла нас је мо жда бо ље не го ро ђе ну де цу. У ње ном окри љу и са 
ње ном ми ло шћу мо гли смо без бри жно ужи ва ти све деч је ра до сти. На 
то ме су нам мо гла мно га де ца с пра вом да по за ви де.

Уз ње ну по моћ и ње ну бри гу, би ли смо увек чи сти, уљуд но об у че
ни и си ти. Из ње них уста ни ка да ни смо чу ли по грд ну реч или ка кву 
те шку прет њу. На про тив сва ки час нас је ма зи ла, сва ки час нам је те
па ла. Иа ко не ја ка де ца, ми смо ипак ту ње ну ве ли ко ду шност до дна 
на ше ду ше осе ћа ли и њу као је ди ну на шу по кро ви тељ ку сма тра ли. У 
то до ба ни ко га на све ту ни смо то ли ко во ле ли као њу, на шу но ву мај ку. 
Она нам је би ла све и је ди на уте ха на зе мљи. 

Кад сам ја до бро про хо дао мо ја се стра Ма ри ја тр ча ла је као ка ква 
ср на. У то до ба нас дво је смо јед но дру гом би ли је ди ни дру го ви. По 
цео бо го вет ни дан ми смо у игри вре ме про во ди ли. Се ћам се, да смо 
има ли не ка ма ла ко ли ца, пу на раз ли чи тих игра ча ка и да ми је се стра 
сва ку од њих по ка зи ва ла, ужи ва ју ћи и са ма у мо јој ра до сти. Осо би то 
је па зи ла, да се што год не по це па или раз би је. По на ша ла се као не ка 
ма тор ка. Во ди ла ме је, куд је хте ла и за ба вља ла на свој на чин.

Бр зо за тим смо још јед ног дру га за па ти ли. Ни ма ње, ни ви ше, то 
је би ло ма ло псе тен це, по име ну Хек тор, фи не глат ке цр нобе ле дла ке, 
па мет не гла ви це, увек жмир кав са по ду жим ре пом и при јат ним гла сом. 
Он се од пр вог да на уз нас чвр сто при пио, стал но пред на ма ше нио, 
где год смо се ми слу чај но на шли и он се по ја вио. У оп ште де лио је с 
на ма и до бро и зло. А ми смо га што год смо ви ше мо гли са ис хра ном 
кљу ка ли. Ви ше пу та смо и кри шом по не што из ку хи ње без ма ми ног 
одо бре ња за ње га узи ма ли, са мо да би наш Хек тор што бо ље и што 
удоб ни је жи вио. Во ле ли смо га, као да нам је брат ро ђе ни био.

Ма ло по ма ло, па се круг на ших при ја те ља про ши рио. Исти на ми 
та да ни смо још има ли ве зе са дру гом, ту ђом де цом али у на шем дво
ри шту би ло је пу но до ма ћих жи во ти њи ца са ко ји ма смо уме ли да се 
спри ја те љи мо.

Та ко су не кол ко пи то мих зе че ва би ли по сле Хек то ра на ши при сни 
и до бри дру го ви. Би ло их је сва ко ја ке бо је: чи сто бе лих са цр ве ним 
очи ма; ша ре них са фи ним ша па ма. У сви ма њи ма ужи ва ли смо од свег 
ср ца и стал но смо их по сма тра ли. По не кад смо се са њи ма и си гра ли, 
па чак по ку ша ва ли да се са њи ма и спо ра зу ме мо. На ма је из гле да ло да 
они нас во ле, јер су нас пу шта ли да их ми лу је мо, да их но ша мо с јед ног 
ме ста на дру го, да њи хо ве ма ле хра ни мо и све да чи ни мо што нам је 
по во љи би ло. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Осим то га по на шим го лу бар ни ци ма и на на шем та ва ну жи ве ло 
је мно го го лу бо ва. Њих та ко ђер про ба ли смо, да уву че мо у на ше дру
штво. Ис по чет ка хра ни ли смо их ко обич но, што се ра ди, а доц ни је 
кад су се на нас на ви кли, да ва ли смо им из на ших ро ђе них ру ку. На 
по слет ку то ли ко смо их при пи то ми ли, да су чим су нас спо зна ли, на 
на ша ра ме на и на ше гла ве сле та ли и са сво јим кри ли ма као са не ким 
ра ши ре ним ле пе за ма ви ше нас у ва зду ху ма ха ли. 

Ја сам се у по чет ку не што од њих бо јао али по ла га но па сам то ли
ко на ту њи ну чуд ну за ба ву на у чио, да ми је вр ло ми ло би ло гле да ти 
их, ка ко се ви ше мо је гла ве ле пр ша ју.

То на ше за јед нич ко ба ра та ње са на шим до ма ћим жи во ти њи ца ма 
би ло је за ме не и за мо ју се стру Ма ри ју пра во за до вољ ство.

Ми у њи ма ни смо гле да ли са мо про сте жи во ти ње не го мно го више, 
ми смо њих сма тра ли за сво је пра ве дру го ве. На де ва ли смо им раз ли
чи та име на као да су људ ска ство ре ња би ла. Ужи ва ли смо, кад су се и 
они ра до ва ли а би ли смо ту жни, кад им је по не ком фа ли ло по не што. 
Ве ро ва ли смо, да ме ђу жи вим ство ро ви ма не ма гра ни це и да жи во ти
ње као и љу ди има ју не што од ду ше и од ра зу ма. С то га смо, кад год се 
жи ви на кла ла, би ли дир ну ти и пу ни бо ла, бе же ћи да не ви ди мо крв од 
не ви не жр тве. 

Се ћам се, да смо јед ном при ли ком по ци чи зи ми на шли јед но зе
че мр тво, са хра ни ли га бри жљи во као да је наш нај бо љи при ја тељ био, 
над гро бом му по ди гли ма ли др ве ни спо ме ник и ду го га вре ме на оби
ла зи ли.

По сле из ве сног вре ме на и ком шиј ска де ца сме ла су по кадкад да 
нас по се ћу ју а ми смо их обе руч ке при ма ли. Ми пак из на шег дво ри
шта ни по што ни смо сме ли ни ку да на по ље из ла зи ти. То нам ма ти ни 
по што ни је до зво ља ва ла. Бо ја ла се си ро та, да нам се та мо ка кво зло не 
до го ди. 

По ред све га то га ком шиј ска де ца до бро су нам до шла. Она су нас 
у мно го ме оба ве сти ла, шта се из ван на ших зи до ва до га ђа. На у чи ла су 
нас, ка ко да се у ко јој игри по на ша мо. Уоп ште уне ли су нов жи вот у 
на шу сре ди ну. По ла га но и на ше не ви не ду ше по че ле су да че зну за 
не чим но вим, што до та да ни смо зна ли да по сто ји.

Шта је то упра во у су шти ни би ло ни је нас мно го бри ну ло. Ми смо 
ко сва ка де ца по на шем схва та њу све ства ри су ди ли. Али у глав ном 
ве ро ва ли смо да је све уо ко ло нас пу но не ви дљи вих си ла и ду хо ва и да 
се њих тре ба што бо ље чу ва ти. 

Пр ви део 
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Та ко, чим је шу шнуо ма нај ма њи ли стић на не ком др ве ту или чим 
се чуо из да љи не не ки нео д ре ђе ни глас, ми смо од мах за дрх та ли че ка
ју ћи, да се по сле то га не што нео бич но пред на шим очи ма по ја ви. 

То се исти на ни ка да ни је до го ди ло. Али ми смо и да ље твр до ве
ро ва ли да из ме ђу не ба и зе мље има мно го за го нет ки.

Ка кве су то за го нет ке и њи хо ве тај не мо гле да бу ду, у то на ши 
мла ди мо зго ви ни су ула зи ли. Нас то уоп ште ни је за ни ма ло, не го чим 
би страх од не појм љи во га ис че зао ми смо опет би ли чи ли и ве се ли, 
на но во смо опет от по че ли, где смо за ста ли, игру и пе ва ње. 

Без бри жно та ко те као је наш жи вот. Сва ки ча сак сла сно је ис ко
ри шћен, да би се што сла ђе про ве ло вре ме. Страст за игром то ли ко је 
овла да ла на ма, да смо че сто пу та на све дру го за бо ра ви ли, чак и на 
са мо је ло. 

Ни је по тра ја ло ду го па смо као и дру га де ца, при че и бај ке сил но 
за во ле ли, осо би то оне што су у се би мно го ча роб но га са др жа ва ле. Виле, 
ба у ци, џи но ви, сви ти нео бич ни ство ро ви, све је то при јат но на шим 
уши ма зву ча ло. Убе зек ну ти слу ша ли би смо их по чи та ве са те. Чак и 
кад су би ле пот пу но не ве ро ват не и бе сми сле не, ми смо их са ве ли ким 
за до вољ ством гу та ли. На ша ма шта би ла је стал но на пе та и уза вре ла. 
Ми са ми ни смо још уме ли да при ча мо, али кад је не ко по чео, да при ча, 
ми смо уна пред зна ли, шта ће се кад, што до го ди ти и ка кав ће крај у 
при че би ти. Оза ре ни смо би ли, кад се при ча свр ши ла и кад је ис па ло, 
ко што смо пред ви ђа ли. 

У то до ба у на шој ку ћи до ла зи ле су и не ке ци ган ке, кол ко се се ћам, 
ба ба Ки да са ње не две кће ри, Мар том и Лен ком, да оба ве те же по сло
ве: ри ба ње по да, пра ње кр па, чи шће ње свињ ца и ко ко ши ња ка, што 
слу жав ка са ма ни је мо гла, да по свр ша ва. Оне су нам та да кри шом 
по че ле, да вра ча ју хва ле ћи се да уме ју на дла ку сва ком суд бу и бу дућ
ност да прет ска жу. И ако су то све са мо ци ган ске ла га ри је би ле, ми 
смо др жа ли, да ће се све та ко, ко што су оне ла га ле и до го ди ти. За во
дљи ве и слат коре чи ве ко што су би ле, уме ле су ве што да нас ско ро 
оп чи не. 

Ми смо их при ја тељ ски за во ле ли и је два че ка ли, да су бо та до ђе, 
кад су се оне обич но са тор ба ма на ле ђи по ја вљи ва ле. Од мах чим су 
оне сти гле, ми смо гле да ли, да се око ло њих на ђе мо. Као маг нет при
вла чи ле су нас њи хо ве ла га ри је. 

По кадкад смо и у њи хо ве пр ља ве тор бе за гле да ли, јер смо ја ко 
ра до зна ли би ли шта је, бо же све у њи ма са кри ве но би ло. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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И за и ста у њи хо вим тор ба ма би ло је све га и сва че га: ма сних, из
ан ђа лих ка ра та; пар чад сла ни не и окру глог хле ба; фла ши ца за ра ки ју, 
и по не ко дуг ме. Осим то га но ве, др ве не вар ја че и ка ши ке и по ко ја 
крај ца ра.

Све што су оне, кр ста ре ћи по се лу по до би ва ле, оне су про сто у 
тор бе тр па ле и пред ве че или у са му ноћ у сво је чер ге, што су на крај 
се ла ле жа ле, сво јим по ро ди ца ма од но си ле.

У глав ном њи хов глав ни за нат би ло је про сја че ње. Од ра да, осо
би то те жег, оне су бе жа ле. Или ако су по не што те же ра ди ле, он да су 
гле да ле да се што бо ље на пла те. Ни кад им чо век ни је мо гао до ста да 
на да је, увек су ви ше мо ља ка ле, јер им је обич но ма ло би ло, што им се 
ну ди ло. 

На сред на шег дво ри шта као не ка су ва ча ди за ла се у вис ку де ља ра, 
у ко јој се у по ла пре ра ђе на ку де ља мле ла. У сре ди ни ку де ља ре по диг
нут је био ши ро ки круг, од са мих вр ло де бе лих хра сто вих па ње ва, по 
ње му су огро ман окру гао ка мен, ко ји је го ре уз осо ви ну до бро и ја ко 
при чвр шћен био, уо ко ло ко њи ву кли. 

По кру гу сву да би ла је по де бе ло по су та ку де ља, ко ју је те жак ка мен 
не ми ло срд но га зио и све што је у њој чвр сто га би ло у пле ву смла вио. 
По сле дватри са та мле ве ња, би ла је ку де ља ме ка као пер је. 

Пред том ку де ља ром, кад је ки ша слу чај но па да ла или кад мле ве ња 
ни је би ло, ми смо са на шим дру го ви ма сва ко ја ке игре игра ли. А кад 
са мо се на по слет ку и су ви ше за мо ри ли, ми смо се у ње но из ду бље ње 
по ву кли, па смо он да око де бе ле осо ви не, при ча ју ћи, вре ме про во ди ли. 
Ту смо не у зне ми ре ни, не за пам ће ну ра дост ужи ва ли и озбиљ но за ми
шља ли да од нас ни ко на све ту ни је срет ни ји. Да нас ма ти од вре ме на 
на вре ме ни је до зи ва ла, ми би смо вал да и са му ноћ та мо про во ди ли. 
Шћу ћу ре ни јед но уз дру го, гле да ли смо јед но у дру го и ви ше смо се 
ми ми ком и по гле ди ма не го ре чи ма спо ра зу ме ва ли. 

У ку ћи на шој би ло је око 5 ода ја. Све су оне би ле уске и ма ле али 
увек чи сте и све тле. Чи сто ћа је код нас сваг да би ла при мер на. Ниг де 
се ни је сме ло ви де ти: ни пра ши не, ни слам ке, ни би ло ка кве мр ље. Та ко 
је на ша ку ћа и ако је спо ља не у глед на и тро шна би ла, из ну тра је би ла 
удоб на и здра ва. У њој смо се сви ми до бро осе ћа ли. Исти на ства ри, 
укра си и по сте ље у њој зи ни су би ле бог зна ка ко ску по це не али све што 
је на ма по треб но би ло има ли смо ко ли ко нам је тре ба ло. Се ћам се до
бро, да смо мно го пу та на шим су се ди ма по не ке од њих на по слу гу 
по зајм љи ва ли. 
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У та квој сре ди ни ни је би ло ме ста бри зи и жа ло сти. Ма ти нас је 
сваг да са су за ма од ра до сти по сма тра ла. Она је би ла пре срет на, да смо 
ми би ли за до вољ ни не са мо њо ме, не го и са це лим на шим жи во том.

Као гром са не ба јед ног да на и нас је за де си ла ве ли ка не сре ћа.
Из не на да и ја и мо ја се стра за јед но смо обо ле ли од те шке гу шо

бо ље. Ле кар по име ну Фрид ман, одах је по зват. Се ћам се до бро да је он 
био ома лен, де жме каст у ли цу рал гав, са стал но вод њи ка вим и мут ним 
очи ма. Цео из глед му је био чи сто је вреј ски. У усти ма је стал но др жао 
де бе лу вир џи ну. Чак и кад нас је пре гле дао, ни је је пу штао из уста. С 
то га је сав смр део на ду ван. Уз ње га је увек као сен ка му ста јао ње гов 
вер ни пас по име ну „Фок си”, ко ји га је сву да по се лу пра тио. 

Кад нас је пре гле дао, ви део сам, где је др мао гла вом без ре чи се са 
ма те ром по ву као у дру гу со бу и ти хим се гла сом са њом не што раз го
ва рао. За тим се не чуј но и бр зо од нас уда љио. 

Ни је по тра ја ло ду го а он се опет ме ђу на ма по ја вио. Том при ли ком 
до нео је ле кар ску тор бу и не ке ле ка ри је. 

За тим нам је на ре дио, да до бро отво ри мо уста, уну тра нам је ту
рио др шку од ве ли ке ка ши ке и не ми ло срд но по чео са не ком чет ки цом, 
ко ју је нај пре у не ку медeцину умо чио, да ма же и гре бе на ше крај ни ке, 
неп це и ду бо ко у гр ло. 

Ми ко де ца не пре ста но смо се де ра ли. Он нас је ме ђу тим пре те ћим 
гла сом са мо ко рио. Свр шив ши све то, он се по ла га но, оправ ши ру ке, 
од нас опро стио. При из ла ску још је на ре дио што је пре пи сао да се лек 
из апо те ке, што пре до не се и да се тач но узи ма. 

Ви ше од де се так да на до ла зио је он сва ко днев но, не ко ли ко пу та. 
Тру дио се, што је ви ше мо гао, са мо да нас од не во ље спа се.

Али коб ни удес је друк чи је на ре дио. Ме ни је из да на у дан би ва ло 
све лак ше али мо ја си ро та се стра по сле де сет да на под ле гла је не срет
ној бољ ци. Смрт ју је не ми ло срд но по ко си ла.

По оп штем схва та њу би ла је нај леп ше де те у це лом се лу. Очи, ко 
она што је има ла, ни ко ви ше ни је имао. А ње но ли це би ло је у сва ком 
по гле ду са вр ше но. Осим то га ње но те ло би ло је пот пу но и склад но 
раз ви је но. 

Ни ср на ни је мо га да бр же тр чи и ска че. У трен ока уме ла је она, 
да се поп не на др во ил зид.

Дух joj је био увек свеж и на рав до бро ћуд на. И кад јој се не прав да 
чи ни ла, ни је се мр шти ла. А зла ни ка да ни ко ме ни је уме ла да по же ли 
а ка мо ли не ко ме зло да учи ни. 
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За ду го вре ме на од тог коб ног ча са би ла је у на шој ку ћи са мо кук
ња ва и плач. Нит се је ло, нит се спа ва ло ко што тре ба. На гроб се ишло 
сва ко днев но: би ло ле по; би ло ру жно вре ме. 

Ја сам мо жда од сви ју нај ду бљу бол осе ћао. Ме не је њу мо жда нај
ви ше би ло жао. Сви дру ги мо жда су и без ње мо гли жи ве ти, ја пак без 
ње ни сам мо гао за ми сли ти се бе.

Био сам у стра шном оча ја њу а нај већ ма сам во лео кад сам мо гао 
би ти сам. Ни је ми го ди ло дру штво, чак ни мо ји дру го ви ни су ми би ли 
ми ли. Ни ка ква уте ха, са мо мир и то нај ве ћи мир ми је био пре ка по
тре ба. 

Кад год сам са мо мо гао, по ву као сам се сам у се бе. А све, што би 
ме од успо ме не на мо ју умр лу се стру, од вра ћа ло, из бе га вао сам. Чак 
сам по же лео, да и сам умрем, да би се мо жда не где у не по зна том кра ју 
опет мо гао ма кар ду хов но да са ста нем с њо ме. 

Ду го, вр ло ду го тра ја ло је то мо је ту жно рас по ло же ње. Сва ма те
ри на не га и бри га за ду го ни је мо гла, да ме опо ра ви. Упор но сам ја дао 
и сам се бе му чио. 

Тек по сле из ве сног вре ме на по чео сам по ла ко да до ла зим к се би. 
Али оно пре ђа шње ве се ло и ве дро рас по ло же ње, ни кад ни сам умео да 
до стиг нем. Од та да ме је и услед нај ве ће ра до сти по не што као не ка 
ла ка ме лан хо ли ја ти шта ло. 

По сле смр ти мо је се стре још ви ше су ме за си ро че сма тра ли. У то 
вре ме био је у нас по ро дич ни оби чај, да не де љом сва уну чад кол ко год 
нас би ло, бу де мо на руч ку код на шег де да Па је. Он нас је са сво је стра
не увек од ср ца при мао. Код ње га смо та да по цео дан про ве ли а по 
од ла ску он је сва ког од нас са не чим да ри вао. 

Ја сам увек по не што ви ше до био. Што је нај чуд но ва ти је би ло, 
ни су мо ји ма ли ро ђа ци због то га ни нај ма ње на ме не су рев њи ви би ли. 
Из гле да, да су и они ве ро ва ли, да је пра во би ло, да ме ни као си ро че ту 
не што ви ше да де. 

Ма да је вре ме од ми ца ло, ја ни ка ко ни сам мо гао, сво ју ду шу да 
са свим урав но те жим. Ко ле бао сам се, кадгод сам хтео не што да ура
дим. Те шка не ка ту га увек се као не ка пре пре ка пре пре чи ла и нај ма њој 
мо јој же љи. Та ко је од сва ке мо је же ље оста ла обич но са мо по лаже ља. 

Да би се ко ли кото ли ко те опа ке мо ре опро стио, по ку шао сам да 
са мо јим вр шња ци ма ве жем што чвр шће при ја тељ ство. Дру штво са 
њи ма по че ло је да ми го ди све ви ше, па сам за ми шљао, да ће на кра ју 
да ми се по вра ти мо је при род но рас по ло же ње. И ни сам се пре ва рио. 
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По ла га но, ко рак по ко рак све не згод не ми сли и осе ћа је ис ти снуо сам 
из мо је оја ђе не ду ше, хтео сам да бу дем ко и дру га де ца. 

Из да на у дан био сам ве дри ји. На по слет ку ни шта на стра но на 
се би ни сам при ме ти ти мо гао. 

Али чим бих ко ји дан без дру го ва сам код ку ће остао, по че ла је да 
ме при ти ску је опет не ка та јан стве на се та. Исти на овог пу та друк чи ја 
не го што је пре би ла, јер ми она ви ше ни је стра ха за да ва ла. А то је за 
ме не ве ли ки успех био.

У сва кој при ли ци сад сам мо гао ра чу на ти на сво ју ро ђе ну сна гу. 
Ни сам се ви ше освр та ти мо рао, да ми не ко у не во љи од по мо ћи бу де. 
Шта ви ше би ло ми је не у год но, ако би се не ко си лом на ме тао, да ми 
ма где бу де при ру ци. 

Од то до ба кадгод би ми се при ли ка да ла, гле дао сам, да са мо стал
но ис ту пим. Осе ћао сам се си гу ран у сво ју сна гу, те сам без стра ха 
от по чео да се са вр шња ци ма так ми чим.

Би ло их је ви ше на бор бу го то вих.
Игра ли смо се нај о бич ни је де чи је игре. Ко год је од њих про бао, 

да ме над ма ши, из гу био је уна пред. 
По ла га но, па су ме сви при зна ти мо ра ли за се би рав но га. За њи

хо вог во ђу ни су ме мо гли јав но да про гла се, јер сам по го ди на ма ја 
нај мла ђи ме ђу њи ма био али пре ћут но сви су ве ро ва ли, да ја на то 
пот пу но пра во има дем. 

На по слет ку у да љем на шем оп ће њу и бор би и то су ми мо ра ли 
при зна ти. 

Ка ко сам за го ди ну да на имао у шко лу, да по ђем, про бао сам са
мо стал но да азбу ку на у чим. И за крат ко вре ме и то ми је ис па ло за 
ру ком. А од мах за тим мо гао сам теч но, да чи там. Мо ји дру го ви ко ји 
су ста ри ји од ме не у шко лу ишли, чу ди ли су се то ме. 

Др жа ли су чвр сто, да ме је ма ти или не ко дру ги мо рао по у ча ва ти. 
Ме ђу тим то је са мо мо је де ло би ло. 

Ја сам пр во све сли ке у бу ква ру пре гле дао. Знао сам, да је по чет но 
сло во сва ке сли ке са мо стал но сло во, па сам та ко ре дом сло во по сло во 
на у чио. Све оста ло ишло је ла ко. Сри ца ње сам из о ста вио, не го сам 
од мах ре чи са ста вљао. Ни је по тра ја ло ду го, ни ме сец да на и ја сам боље 
чи тао не го мо ји дру го ви, што су у шко ли учи ли.

Од мах по сле то га на шао сам у ор ма ру не ку књи гу од са мих ба са
ма, па сам вред но по њој зи чи тао. Осо би то ме је за ни мао: лав, кур јак, 
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те та ли ја, орао и све оста ле жи во ти ње. Био сам горд, да сам [сâм] без 
ичи је по мо ћи до ку чио ка ко се књи ге чи та ју. 

И пи са ње сам са мо стал но доц ни је на у чио. Са ра чу ном ишло је 
већ те же, а цр та ње ма ка ко да сам се тру дио, ни је ми ишло за ру ком.

Са мо што то ме ни ни је би ло до ста. Ја сам же лео да у дру гим ства
ри ма бу дем ба рем ме ђу пр ви ма. 

Тре ба ло је из др жа ти утак ми цу у тр ча њу, ска ка њу, у бор би пр са у 
пр са у игри и у све му дру гом, што се уз гред бу де по ја ви ло.

Сва ки час је мо гло не што дру го, не што но во да ис кр сне. За сва шта 
је тре ба ло ока, ру ке, но ге, осо би то при су ства ду ха. 

Ме ђу мо јим дру го ви ма би ло је не ко ли ко њих, ко ји су за сва шта 
би ли ство ре ни, ко ји су кад је тре ба ло и пти чи јег мле ка зна ли да на ба
ве. Они су би ли не са мо окрет ни, не го и до зла бо га лу ка ви. Ма ка ко 
вред но да сте их по сма тра ли ни ка да их ни сте мо гли вер но упо зна ти. 
За трен ока пред ва шим ро ђе ним очи ма они би се уме ли са свим, да 
про ме ну. Са та квим ве шта ци ма утак ми ца ни је би ла ла ка а че сто пу та 
са свим не мо гу ћа. Ако сте се са њи ма ма нај ма ње за ме ри ли, пре ти ла 
вам је опа сност, да ће вас на кра ју муч ки да на пад ну. Са њи ма се он да 
мо ра ло са са свим дру гим сред стви ма бо ри ти. Све, што је де чи ји мо зак 
мо гао да из ми сли, би ло је ма ло и не до вољ но. 

Шта он да?
Пи та ње пр вен ства и вред но сти по је дин ца сва ко га ни је мо гла пот

пу но да бу де оце ње на. Не ки је у овом а не ки у оном ви ше вре део. 
Хте ли не хте ли, мо ра ли смо у ви ше ма хо ва јед но дру гом да по пу

шта мо, да пра ви мо ме ђу соб ни спо ра зум, да се без до бре во ље и да ље 
дру жи мо. 

У по је ди ним ства ри ма ипак се зна ло ко нај ви ше мо же и нај ви ше 
вре ди. Око ње га су се он да оку пља ле ма ле гру пи це да се за тим ако би 
би ло по треб но за јед нич ки бо ре за исту ствар. 

Та ко, ако је не ко хтео у жму ри да пред ња чи, мо рао је уме ти не 
са мо да на ђе скри ве но га, не го, да се сам бр зо и спрет но са кри је; ако је 
хтео да не што као ју нак вре ди имао је што сме ли је и што оштри је, да 
на пад не сво га про тив ни ка. У тр ча њу до био је онај, ко ји је у јед ном даху 
као бр за стре ла до тр чао на ме сту. 

Да би се што пра вич ни је од ре ди ла вред ност по је дин ца, по треб но 
је би ло пр во од ре ди ти ис прав не су ди је а њи хов суд тре ба ло је, да усво
ји це ло дру штво. Али ту се баш нај ма ње мо гла спро ве сти са гла сност. 
Сва ка гру пи ца је уо бра зи ла и ми сли ла, да је њен ми ље ник до сто јан, 
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да бу де пр ви, па је та ко по сле сва ке утак ми це на ста ла ви ка и жа гор, 
по кадкад бо га ми и ту ча. 

Том при ли ком, пла чу ћи, раз и шли би се мла ди так ми ча ри, да се 
по сле крат ког вре ме на са ста ну и да поч ну из но ва, као да пре то га ни шта 
ни је би ло. Ни су се осе ћа ли увре ђе ни, ни јед ни, ни дру ги. Њи хо ве мла де 
ду ше ни су још по зна ва ле од ма зду и мр жњу. Све што су ра ди ли, ра ди ли 
су од ср ца и не се бич но. Ни је их мо ри ла ни ка ква страст за осве том. 

Ско ро сви ма ли ша ни из на шег со ка ка по ла га но су ми по ста ли 
дру го ви. Са сви ма њи ма ве зао сам те сно при ја тељ ство. Ми ло ми је 
би ло, кад сам их мо гао све, здру же не ви де ти у на шем дво ри шту. Ту 
нам је би ло до зво ље но, да се за ба вља мо до ми ле во ље. Ни ко нас ни је 
уз не ми ра вао, ни наш Хек тор ни је смео, да ре жи, чак ви ше пу та и он 
се упу штао у игру, тр че ћи та моам о за на ма, сав чио и за пе ну шен.

Мно го пу та би нам мо ја ма ти по слу жав ци, из не на да, по сла ла је
сти ва. Као да смо глад не зве ри би ле, сме ста смо игру, ма у нај ве ћем 
је ку она би ла, на пу шта ли и без ре да, ко ли ко је ко мо гао од је ла узео. 
Би ло је тад мно го сме ја и ра до сти. На по слет ку чак су се не ки дру го ви 
се ти ли да се мо јој мај ци по себ но за хва ле. 

Не ко ли ко пу та и за бра ње не ства ри смо чи ни ли. Не да ле ко од на ше 
ку ће, би ла је школ ска ба шта, пу на раз ли чи тог бла го род ног во ћа. На 
пред лог јед ног мо га дру га, тре ба ли смо из ње по ку ша ти, да укра де мо 
не ке зре ле кру шке. Пред лог ни је од мах и јед но гла сно при хва ћен али 
на кра ју ипак смо ре ши ли, да про ба мо сре ћу. 

Ка ко је огра да од ба ште би ла ви со ка а ми сви ма ли, мо ра ли смо 
се је дан на дру го га пр во пе ња ти, да би онај нај гор њи мо гао пре ко та
ра бе пре ћи. 

Ка ко нам је ово га пу та све ис па ло, ко што смо хте ли по сле не ког 
вре ме на опет смо се на шли у школ ској ба шти.

По сле ове дру ге кра ђе, јер је то би ла кра ђа, ја сам био ја ко уз не
ми рен. Це лу ноћ сам по сле то га не ке стра шне сно ве сне вао: као, да су 
ме због кра ђе пра ве су ди је су ди ле; да је око ло ме не сил на све ти ња 
би ла; да су ме на те шку ро би ју осу ди ли и да су ме не ки жан да ри по сле 
то га у там ни цу стр па ли. 

Су тра дан услед то га сна цео бо го вет ни дан сам у по сте љи ле жао. Са
вест ме је ужа сно гри зла, што сам у кра ђи школ ске ба ште са у че сник био.

По сле то га ни кад ви ше ни ти ја, ни ти мо ји дру го ви ни смо по ку
ша ли да ди ра мо ту ђе. На кра ју ипак по бе дио је ра зум, ма да смо ми мало 
пој ма има ли: шта је мо је а шта је ту ђе, као и шта је до бро а шта је зло.
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Не ка ко у то вре ме до го ди ло се не што, што је мо је ми сли на са свим 
дру ги пут од ве ло. До та да ни сам ја из ван на ше ку ће и на шег со ка ка и 
де ди не ку ће ниг де на дру гом ме сту био. Са мо је дам пут ко ли ко се се ћам 
на бо го слу же њу у цр кви.

Сад ује дам пут тре бао сам са мо јим оцем, да от пу ту јем на не де љу 
да на у рит на ри бо лов, што је не где око Жа бља и Чу ру га ле жао. Мој 
отац са ње го ва два бра та, Ва сом и Ла за ром и са де да Па јом го ди на ма 
др жао је под за куп ско ро све ри бо ло ве од Ст. Бе ге ја све до ушћа Ти се 
у Ду нав. Та мо су они на из мен це ско ро це лу го ди ну про во ди ли. 

Кад смо се ја и мој отац на пут кре ну ли, би ла је још ноћ. Во зи ли 
смо се на ма лим вр ло спрет ним че зи ја ма. Наш коњ се звао Па ке ла, био 
је ма лен али вр ло упо ран. Мо гао је да из др жи и ле то и зи му под јед на
ко. Пут од Ср бо бра на до ри бо ло ва знао је тач но, јер је не бро ја но пу та, 
ту да ка сао.

Кад смо кре ну ли, ја сам био по лу по спан, јер су ме у по ла но ћи из 
сна про бу ди ли. Се де ћи уз оца, ја сам се уз ње га што сам ви ше мо гао 
при пио. За спа ти ни сам мо гао не го сам час бу дан а час по спан са мо 
дре ма ти знао.

Ни је по тра ја ло ду го а ле па, лет ња зо ра по че ла је, да се ра ђа. Ја је 
до да нас ни кад ни сам ви део. Пр ви пут са да у мом жи во ту, пред мо јим 
очи ма ука за ла се она у свем свом сја ју, та јан стве на ко обич но што је 
би ла, ни ти ноћ ни ти дан, не што ко по лу мрак, не што ко по лу све тлост, 
зра че ћи по не пре глед ној рав ни ци на све стра не. 

У исти мах не ка при јат на хлад но ћа за вла да ла је ода свуд, од ко је 
ми је ис пр ва је за до ла зи ла али од мах за тим осе ћао сам се чио и свеж. 
Ко ли кого д сам мо гао, отво рио сам очи да зо ру што бо ље ви дим и 
при кло нио гла ву на оче ва ра ме на, да што ја сни је чу јем, шта се око ло 
ме не до га ђа. 

За тре нут, па се и сун ча ни зра ци као там ни мла зе ви ука за ли са 
ис то ка. Отац ми је, по гла див ши ме по гла ви ре као, си не, гле дај сун це 
се ра ђа.

Као го ле ма ва зду шна лоп та и ко крв цр ве на леб де ла је сун ча на 
ку гла да ле ко не где на ис точ ном ру бу зе мљи ном. Све дру го што је пре 
ње на не бу би ло, из че зло је. Чак и зо ра са ма мо ра ла је, да јој се укло ни 
с пу та. Ме сто зо ри не по лу све тло сти и не ја сно ће ује дам пут, овла да ли 
су мла ди сун ча ни зра ци. А све ства ри, што је ма ло тек ноћ са кри ва ла, 
сад су се ви де ле од ре ђе не и ја сне. Исти на сун це је још увек би ло огром
но и цр ве но, али што је вре ме ви ше од ми ца ло, све је оно ви ше гу би ло 
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од тог цр ве ни ла. На по слет ку не ста ло је са ње га са свим цр ве ни ла а 
ме сто то га ви де ло се бе ли ча сто, сјај но сун це, ко што га на да ну су сре
ће мо. 

Се део сам мир но ско ро за не мео по ред оца. Не ко ви ше ре ли ги о зно 
на дах ну ће ме је об у зе ло. И ако млад и не ук, чу дио сам се не до ку чи во
сти не из мер не ва си о не. 

Ка ко то огром но сун це леб ди у ви су, ка ко ре дов но га зи свој сваг
да шњи пут, ка ко је све бле до и сла бо пре ма ње го вој сна зи. А на ша јад на 
зе мља, ка ко би се си ро тињ ски про ве ла, да је не гре је то јар ко огром но 
сун це! Ње му је ди но има она да за хва ли за сву сре ћу и бла го ста ње! 
От при ли ке та кве чуд не ма шта ри је вр зле су се у тај пар у мо јој гла ви. 

Наш Па ке ла сво је вољ но, без ика квог пре ко ра, хи тао је као да га 
је не ко би чем го нио. И сва ка ко ла, ко ја је сти гао, гле дао је да их оби ђе. 
Ни по што ни је мо гао, да отр пи ико га пред со бом. 

За ша ку зо би и пре гршт се на, си ро та жи во ти ња мо ра ла је да под
но си то ли ки на пор! А кад је из не мо гла, стр во дер јој је био си гу ран 
ле кар.

Кроз се ла што смо про ла зи ли ви де ли смо све јед ну и исту сли ку: 
око се о ског, ве ли ког бу на ра има жен ског све та са кр џа ци ма и са ћу па ма 
у ру ци или на ра ме ни ма; по со ка ци ма сто ка, сви њи и жи ви на, ра за су
та на све стра не; де ца, тек што су из кре ве та иза шла, бо са, нео пра на; 
од не куд опет чуо се по тмуо глас кра ва ре вог ве ли ког ро га; му ча ње 
кра ва за те ле том; пуц ња ва во луј ског би ча у ру ка ма чу ва ра. Уоп ште, 
све што је би ло жи во и здра во, ди гло се на но ге. 

А уз пут по по ља на ма на бре кла пше ни ца са мо што ни је ви ка ла 
да је ко се. Од сил не же ге са зре ла је као ни ка да. Жу тобе ла бо ја, сва 
по су та од лет ње пра ши не, обо ја ди са ла је сва ки ње зин влат. 

Ме ђу пше нич ним по љи ма на мно гим ме сти ма био је по се јан ку
ку руз, ко ји је у то до ба сил но на ђи као и пун хла да и све жи не имао. 

У ње му се по да ну, без стра ха, крио и од ма рао зец, ли си ца и све 
ди вље, што је бр зе но ге има ло, да кад ноћ пад не, сло бод но по ђе у по ља 
у ште ту. Осим то га са сви ју стра на од је ки вао је мо но то ни глас пре пе
ли це и пре бр зо уда ра ње кри ла ви со ко у ва зду ху раз дра га не ше ве.

Око под не мо гло је би ти, кад смо сти гли на Жа баљ ску ске лу. 
Ту смо ста ли. Па ке лу на хра ни ли и на по ји ли а са ми у чар ди не што 

по је ли. Ја сам за це ло то пу то ва ње и за це ло то вре ме био као у не кој 
ва три. Тих ја ких и но вих ути са ка за мо ри ло ми је мо зак. Ни сам мо гао 
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та ко бр зо, да о све му ство рим свој суд. Ле лу ја ло ми се пред очи ма и 
ни сам си гу ран у хо ду. По ред свег то га мо ра ло се да ље пу то ва ти. Још 
са мо око де сет ки ло ме та ра, па смо би ли на ме ти. 

Овај мно го кра ћи пут био је за ме не од ве ћег зна ча ја не го пут до 
жа баљ ске ске ле. Ов де смо ишли тик уз Ти су и уз ње не при то ке. 

Ја сам од чу да за не мео. То ли ко мно го во де, ско ро ко не ко мо ре, 
пру жа ло се пред мо јим очи ма. А кад сам по гле дао са ма, си та тр ска и 
ро гоз. На све стра не го ми ле ро да и ча пљи, где опре зно по ба ри ло ве, 
што им под ру ку до ђе. По ред нас па и над на шом гла вом у ко ви тлац 
ле те ла су ја та од ви ва ка. 

Жа гор и ви ка чу ла се сву да. Без број ин се ка та и ра зних бу ба зу ја
ло је не пре ста но а во де ни бик у ба су од го ва рао им је по вре ме но. Жа бе 
су и да њу и но ћу под јед на ко у хо ру кре ке та ле. 

Кад год је ве тар са ба ре пир нуо, не ки чу дан за дах за го ли цао нам 
је нос.

Мо ра ли смо, час ја час отац да ки не мо. По ред то га не ка вла га као 
да је од ме мла, осе ћа ла се у ва зду ху. Зе мља пак што се с обе стра не 
пу та ви де ла, би ла је по ла во да, по ла муљ. 

Уз цео пут на хи ља де пољ ског и рит ског цве ћа, ши ри ло се уз дуж 
и по пре ко. Очи мо је ни су мо гле до бро, да раз ли ку ју бо ју од бо је, то ли
ко су се по је ди не бо је ме ђу соб но по ме ша ле. Кад ми је у гла ви от по че ло 
да бру ји, као да сам од не куд чуо зво на, сти гли смо на ри бо лов. 

Ни смо још ни до ко ли бе сти гли а иза ње от по че ше, да ла ју два 
ве ли ка псе та. Као те лад би ла су го ле ма и до зла бо га рун да ва по це лом 
те лу. Ре по ви су им се чак по зе мљи ву кли. Очи су им би ле го ре не го 
вар ни це, зу би оштри а је зик дуг и цр вен као рак. 

Али чим их је мој отац гла сно пре ко рио, за ћу та ли су као да су не ми 
би ли. 

Ја сам се ипак од њих и да ље бо јао. Ми слио сам у се би, а шта ће 
би ти ако се они и по ред оче вог пре ко ра од лан ца от ки ну. 

На сре ћу, то се ни је до го ди ло. 
Ту пред мо јим очи ма на ла зи ле су се сад три са тр ском и си том 

по кри ве не ко ли бе, јед на у сре ди ни а дру ге две не да ле ко од ње. Ја сам 
са оцем у сред њу од њих ушао. Би ла је то ду гач ка, по ла у зе мљи, по ла 
над зе мљом, пра ва се љач ка ко ли ба. У про че љу и са стра не има ла је три 
ма ла про зо ра. Ипак све тлост у њој ни кад ни је мо гла би ти пра ва и ја сна, 
не го увек не што бле ђа и мрач ни ја. 
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Кре ве та су од да са ка у њој би ла и то тик уз сам зид, је дан иза дру
гог. Оста ли на ме штај био је оску дан. У јед ном углу ко ли бе на ла зи ла 
се по ве ћа пећ. Та ва ни це ни је би ло, са мо кро ва од тр ске. 

Дру ге две ко ли бе још су при ми тив ни је и си ро ма шни је би ле. У 
јед ној су ста но ва ли ри ба ри а у дру гој би ла је сме ште на ку хи ња и ма
га зин за хра ну.

По ред све га то га, све је ов де би ло ве се ло и до бро рас по ло же но. 
Ку вар је био до бро ћу дан ста рац, ри ба ри мла ди мом ци, увек го то

ви да зби ва ју ша лу. И ако су ноћ пре то га хва та ли ри бу и би ли на но
га ма ни нај ма ње ни су из гле да ли умор ни. Хи три и сме ли ле те ли су 
бр же са сво јим чам ци ма, не го Па ке ла са сво јим че зи ја ма. Би ла је ми
ли на по сма тра ти их, ка ко сил но за ма ху ју са те шким ве сли ма. И ка ко 
ве што зна ју сва ки ку так, где би ри ба мо гла да се на ђе. Као рто ви за 
зе цом, та ко су они уме ли да про на ђу траг ри бљег ја та, па су он да не 
пре за ју ћи ни од ка кве пре пре ке, ју ри ли за њи ма.

А то ов де ни је био лак по сао. Ма ло, вр ло је би ло ме ста, где се без 
бри ге, сло бод но мо гло пло ви ти. На сва ком ко ра ку обич но је би ло дре
зге, тр ске и ши ва ра и дру гих во де них биљ ки, што су сме та ле, да се 
да ље пло ви. 

У овим ба ра ма би ло је ри бе на све стра не у из о би љу, јер су оне на 
мно гим ме сти ма у ве зи са жи вом во дом – са са мом Ти сом би ле. У до ба, 
ка да је Ти са на бу ја ла и све уо ко ло пла ви ла, овај цео крај, па и ри бо лов 
сам, био је под во дом. Са мо пут и ме сто на уз ви ши ци, где су ко ли бе 
ле жа ле био је у не ку ру ку си гу ран од по пла ве. 

Чим би се во да по сле по пла ве у Ти си но ко ри то на траг по ву кла, ри
ба ри би се по жу ри ли, да ве штач ким пу тем што ви ше ри бе за тво ре у ри ту. 

Та ко је овај на очи не вред но сан и за пу штен ри бо лов ско ро сва ке 
го ди не из но ва зла тан мај дан по ста јао. 

Тре ба ло је са мо зна ти на ћи љу де и сред ства, да се до тог бла га 
до ђе. Ка ко из гле да, то су мо ји пре ци све уме ли ве што да спро ве ду. 

Јед не ве че ри, док сам на ри бо ло ву гост био, по ве ли су ме ри ба ри 
са со бом у лов. И ако је ноћ по че ла, да се спу шта ипак пра вог мра ка 
ни је би ло, јер је тих да на баш ме сец пун био и си јао као да је хтео са мо 
сун це да за ме ни. Али ноћ ко ноћ и овом при ли ком би ла је та јан стве на. 

Ту ноћ зве зде су ви ше не го обич но по це лом не бу по дрх та ва ле и 
сво је ли це нај фи ни јим сја јем укра ша ва ле, јер им је нео бич но би ло, што 
се ме сец та ко по бе до но сно, ши раг пла вог не ба ше пу рио, те су и оне 
хте ле да по ка жу це лом све ту, шта вре де. 
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Услед то га це ло не бо из гле да ло је као да го ри, ви ше због сја ја не
го ли  због то пло те. Ка ко је вре ме мир но и то пло би ло, то је це ла во де на 
по вр ши на као не ко огром но огле да ло из гле да ла. У исти мах по ње му 
су за си ја ле исте зве зде и исти ме сец као и оне што су го ре на не бу биле. 

Ја сам час на не бо, час на во ду гле дао. Го ди ло ми је не из мер но све 
то, што се око ме не до га ђа ло. Ни са ња ти ни сам пре мо гао, да се та ква 
ве ли чан стве на сли ка у исти ни мо же угле да ти. Са мо ми је жао би ло, 
што је цео тај је дин стве ни при зор са мо не ко ли ко ми ну та тра јао. 

Од не куд по ја вио се не ки нео д ре ђе ни ве трић, што је чи та ву во де
ну по вр ши ну по чео, да уз не ми ру је. Од мах за тим це ло огле да ло раз би
ло се у па рампар чад, а по ње му на све стра не ви де ли се као во де не 
ба ре, сит ни и не при мет ни та ла си ћи. 

Осим то га и дру ге ства ри ре ме ти ле су тај ве ли чан стве ни при зор. 
Што смо ви ше у риб њак пло ви ли, све смо ви ше на пер на ту ди вљач 
на и ла зи ли. На из мен це пр ну ло би ја то ди вљих па та ка, ди вљих гу са ка, 
гњу ра ца и ма лих во де них ко ки ца. По ред то га на без број ме ста ви де ли 
смо ка ко се ве ли ки ша ра ни по по вр ши ни праћ ка ју а по кадкад бог ме 
и на чи тав ме тар у ви си ну ба ца ју. 

Све је то за јед но му ти ло би стру во ду, па се не бу ни је да ло ви ше да се 
у во ди огле да. Уз наш хи три ча мац, пло ви ла су још два дру га чам ца. Наје
дам пут као на за по вест одво ји ла су се је дан од дру го га а исто та ко и од нас. 

За то вре ме вред ни ри ба ри ба ци ли су вр ло бр зо свој гло ма зни алов 
у во ду. 

Ко ли ко је вре ме на од тог ча са про те кло, не бих мо гао ре ћи јер сам 
за мо рен и про тив сво је во ље у чам цу за спао. Тек кад су ри ба ри го то во 
цео алов из во де из ву кли, про бу дио сам се. Што сам пр во ви део, то је 
би ла ве ли ка го ми ла ра зно вр сне ри бе.

Ри ба ри су вред но ба ца ли не мир ну ри бу, ко ја се не пре ста но пра
ћа ка ла у за то спре мље не бар ке. 

По ра чу ну са мих ри ба ра мо гло је би ти пре ко 20 цен ти те жи не. 
Овом при ли ком лов је ус пео пре ко сва ког оче ки ва ња. 

Ни је чу до он да, да су ри ба ри у знак ра до сти од мах за тим по тра
жи ли и ис пра зни ли ма лу ти кве ну чу ту ри цу, пу ну пре пе ца не ра ки је, 
што је у дну на шег чам ца, при ве за на би ла. По сле то га по ла га но вра
ти ли смо се у на ше ко ли бе. 

Ја сам сме ста ле гао и ка ко ме ни ко до под не ни је уз не ми ра вао, тек 
сам за ру чак на но га ма био. Ру чак је био са ма ри ба, нај фи ни је вр сте 
од сму ђа, со ма и ша ра наку ва на и пе че на. 

Пр ви део 



84

Осо би то је чор ба би ла из вр сна, ску ва на по на ро чи том ри бар ском 
ре цеп ту.

Чак и по сле свр ше но га руч ка ли за ли су пр сте за си ће ни ри ба ри. 
А по ли цу њи хо вом ви де ло се срет но за до вољ ство, што су глад ни по
сле за мор не но ћи мо гли та ко бр зо да уга се не за си ту глад. Са мо мој 
си ро ма отац ни је смео то га да на да је де. Па тио је ка ко је он обич но 
го во рио од сто ма ка и је тре. 

Уства ри он је био вр ло одав но бо ле шљив и слаб. Још као де чак од 
не ких 14 го ди на за вре ме Ма ђар ске бу не 1848 год, мо рао је да бе жи 
ис пред Ко шу то вих вој ни ка. Ср бо бран је та да био сав по ру шен и спа
љен, а ве ћи на Ср бо бра на ца по би је на. 

Ко је хтео да се спа се мо рао је пре ко Ти се и Ба на та да бе жи чак у 
Срем и да ље. Ро ди те љи мо га оца и ње го ва бра ћа и оста ла род би на из
бе гли по нај го рем вре ме ну, за о би ла зним пу тем да ле ко у Ириг. Ту су се 
као и оста ле из бе гли це це лу зи му па ти ле. Нит су има ли нов ца, ни ти 
оде ла, ни ти обу ће. По при ча њу жи ве ли су од ми ло сти. 

Чим се чу ло да су Ма ђа ри код Ви ла го ша по ло жи ли оруж је, вра
ти ли су се мно ги па и мо ји пре ци на траг ку ћи.

Ка ко им је ку ћа са свим по ру ше на и спа ље на би ла, мо ра ли су ду же 
вре ме на у зе му ни ци да жи ве. И оста ли Ср бо бран ци ко ји су се на траг 
вра ти ли ра ди ли су исто та ко.

У це лом Ср бо бра ну са мо 3 ку ће ни су би ле по ру ше не, оста ле су све 
би ле у прах са тр ве не, да им се ни ме ста ни је зна ло, где су по сто ја ле. 

У та квим жа ло сним при ли ка ма мо рао је свет, да се љу то па ти, 
ко је од гла ди, ко је од зи ме, да ска па ва.

Мој отац је та да од ле жао ду го вре ме на од за па ље ња згло бо ва. Из
гле да да је том при ли ком и ње го во ср це на стра да ло ко обич но што се 
до га ђа, кад се те шка ре у ма пот пу но раз ви је. 

Доц ни је, ка да је вој ску слу жио, а су жио је чи та вих 10 го ди на, бо
лест му се све ви ше и ви ше ши ри ла. Био је уче сник у свим ду гим рато
ви ма, што је Ау строУгар ска у то до ба по Ита ли ји и Не мач кој во ди ла.

Кад је ку ћи по сле вој не до шао по ред све не ге ни је се мо гао ни ка да 
да пот пу но опо ра ви. 

За то је он по сле у жи во ту свом сва ки те жи по сао из бе га вао и само 
тек лак ши оба вљао. На по слет ку и ла ки по сао био му је те жак. Мо рао 
је, да се ви ше од ма ра и ле жи. Ишао је од док то ра до док то ра и сва ке 
го ди не по се ћи вао сум пор но ку па ти ло Хар кањ. 
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Али све то ни је мно го мо гло, да по мог не. Бо лест је са мо да ље на
пре до ва ла. Он се исти на пред на ма пра вио да му ни је те шко али ње
го во учма ло ли це, жу тозе ле на бо ја по це лој ње го вој ко жи, под бу ле 
очи и по кадкад оте кле но ге све то ску па го во ри ло је ја сно да је он 
нео бич но те жак бо ле сник био. 

Че сто пу та имао је гр че ве по це лој утро би. То су би ли рђа ви зна
ци, ко ји су га из да ва ли и све до чи ли да ње го ви нај глав ни ји ор га ни: 
ср це, је тра и бу бре зи ни су би ли у ре ду. 

Ма да су ме сви на ри бо ло ву ма зи ли, ја сам по ред све га осе ћао 
жар ку же љу да се што пре ку ћи вра тим. Не што нео до љи во ву кло ме је 
на траг. 

Та ко сам ја са оцем за јед но већ по сле не де љу да на ра но из ју тра 
кре нуо на пут ку ћи. Ово га пу та пу то ва ли смо не ким дру гим пу тем. 
Отац ми је ре као да је то нај кра ћи пут био. И за и ста мно го бр же сти гли 
смо ку ћи. 

Не ко вре ме по сле то га ни сам мо гао, да се пот пу но са дру го ви ма 
спо ра зу мем. Мо је ми сли би ле су ве ћи ном друк чи је од њи хо вих а мо је 
же ље ско ро увек су прот не њи хо вим. Из гле да ло је, као да ми је ба вље
ње на ри бо ло ву ује дам пут из ме ни ло це лу мо ју при ро ду. Са да шњост 
сам по чео, да не узи мам озбиљ но, све сам са мо од бу дућ но сти оче ки
вао. По стао сам са ња ли ца и за во лео са мо ћу. Са мо кад сам мо гао, скрио 
бих се не где ду бо ко у дво ри шту. Ту бих он да о не че му по чео да ма штам. 
Али да ме је та да слу чај но не ко за пи тао, о че му је то би ло, ја му си гур но 
не бих знао да ти од го вор, јер је то не што вр ло нео д ре ђе но и ма гло ви то 
би ло. 

Сре ћа са мо да то ту жно и не при род но рас по ло же ње ни је ве чи то 
тра ја ло. Ује дам пут и са свим из не на да вра тио сам се опет свом ста ром 
жи во ту. Али ово га пу та са мно го ви ше ис ку ства. Ро ђе ним очи ма ви део 
сам пу но ра зног све та, чуо њи хо ва ми шље ња, осе тио њи хо ву ра дост и 
бе ду, чу дио се при род ној ле по ти и ужи вао у бес крај ном про стран ству. 

Са свим је при род но би ло, да сам по сле то га мо рао мно го опре
зни ји би ти. Шта ви ше, сва пи та ња што су ме слу чај но уз не ми ра ва ла, 
мо рао сам од та да по не ко ли ко пу та и тач но про ве ра ва ти. За го то ве 
нов це ни шта ни сам при мао. Чак и у очи ту исти ну по чео сам по не што 
да сум њам.

Ипак ни сам по стао не вер ни То ма. На про тив још сам ви ше ве ро
вао, да је ве ћи на љу ди до бра и кад сам се ја ко опе као, ни сам хтео друк
чи је да ми слим. И он да сам гле дао, да крив це оправ дам, јер сам јед на ко 
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ве ро вао да и нај о ко ре ли ји зли ко вац покадкад кри је у дну ду ше не што 
од до бро те. 

Ни ка ко ми се ни је сви ђа ло кад је не ко твр дио да је на кра ју кра
је ва чо век чо ве ку са мо звер. 

То деч је на ив но уве ре ње ве се ли ло ме је и одр жа ва ло увек, чак и 
кад су при ли ке и љу ди у њи ма би ли вр ло жа ло сни. 

II

Го ди на 1882, с је се ни би ла је за ме не зна чај на. Те је се ни иа ко ни сам 
још имао 7 го ди на, био сам упи сан у шко лу.

И не хо ти це сам осе тио тад да је са мо јом деч јом сло бо дом свр ше
но. Као пти ца на гра ни жи вео сам до та да. Сло бод но сам се играо, 
сло бод но би рао шта ми је по во љи би ло. Ни ка квог го спо да ра ни је на
дам ном би ло. Ма ти ме је чу ва ла као зе ни цу ока, а дру го ви су ме во ле ли. 

Сад на је дам пут то вре ме и то ужи ва ње тре ба и мо ра да за ве чи та 
вре ме на ис че зне. Ка ко са мо да га оста вим! Ако га се та ко ла ко од ре чем, 
од ре ћу се са мог се бе. 

Да, услед то га не бих са свим пао у оча ја ње, ве ро вао сам да ћу не
ка ко мо ћи да од сво јих ста рих на ви ка по не што и да ље за др жим; да ћу 
мо ћи са шко лом, да на пра вим пра ви чан спо ра зум. Не ка пра во шко ле 
не бу де ни ма ло окр ње но али ни мо ја лич на сло бо да не ка не бу де по
вре ђе на. 

Та ко от при ли ке ми слио сам, да ћу са но вим жи во том мо ћи да 
иза ђем на крај. 

Око ви, ма са мо школ ски они би ли, од увек су ми са мо те шки би ли. 
Ни ка ко се у ду ши ни сам мо гао по ми ри ти да ми и ср це и ум бу ду за
ро бље ни. И да ве чи то са мо по на вљам, шта ми дру ги бу ду за по ве да ли.

А то је на жа лост у шко ли пр ва за по вест би ла. Имао си мир но да 
се диш са скр ште ним ру ка ма, да не од го ва раш, ако те не пи та ју, да одо
бра ваш и ако ти се и не до па да и да ве ру јеш од ср ца у што те уче.

То је за ме не те шка ка зна би ла, мо жда те жа од ка зне бо жи је. 
И ако сам до ста до бро на зи рао, да је са мо јом лич ном сло бо дом у 

шко ли мо жда за у век свр ше но, на дао сам се ипак да шко ла не ће и не 
мо же би ти обич на ка сар на. И ако је то би ла сла ба уте ха за ме не, др жао 
сам се ње као пи јан пло та. Али убр зо уве рио сам се да је сва та мо ја 
на да уза луд на би ла. 
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Мо ји дру го ви бо ље су схва ти ли шко лу и ње ну су шти ну. Они су 
од мах, без ика квог от по ра при хва ти ли школ ски ја рам. Без роп та ња 
по ми ри ли су се са сво јом суд би ном. За њих пи та ње лич не сло бо де 
ни је игра ло ни ка кву уло гу. Ја сам на њих у по чет ку са пре зре њем гле
дао, сма трао сам их као школ ско ро бље. Али ма ло по ма ло, па сам то 
сво је ми шље ње уто ли ко из ме нуо, што сам по ве ро вао, да су они све то 
са мо из за блу де, не зна ју ћи о че му се ра ди учи ни ли. И на дао сам се да 
ћу их по ла га но, доц ни је мо ћи да оста вим.

На сре ћу мо ју, мој пр ви учи тељ Ми лан На стић био је но вај ли ја, 
ово му је би ла тек дру га го ди на школ ског ра да. С њи ме са да ло до ста 
до бро и ла ко цењ ка ти. Ни је био окрут, ни строг. Ни ти је па зио, бог зна 
ко ли ко, на сво ју во љу. 

Мно го пу та пу стио нас је, да сло бод но ми сли мо, чак и да сло бод но 
ра ди мо. Ја сам та да, ко ли кого д сам са мо мо гао ис ко ри стио ту ње го ву 
до бро ту. По ку шао сам, да на но во ожи вим оно, што је шко ла не ми ло
срд но хте ла да сло ми. А то ни шта дру го ни је би ло, не го сло бо да по је
дин ца и ње го во са мо стал но ми шље ње. 

Раз у ме се, да та ква схва та ња шко ла ни је сме ла, да тр пи. Сва кима 
ка ко не вин био иступ про тив ње, мо рао је не ми ло срд но би ти угу шен. 
Она је има ла свој од ре ђе ни про грам и сво је од ре ђе не ци ље ве. 

По ред све мо је на ив но сти ја сам на кра ју све то уо чио. Би ло ми је 
ја сно, да ако хо ћу да бу дем ђак и да идем у шко лу, мо ра ћу ко и дру га 
де ца ка ко је та ко је са ви ти ши ју. Ипак ја сам гле дао, док су дру ги про
сто ме ха нич ки сва ку за по вест слу ша ли, да је ко ли кого д сам мо гао 
пре ма сво јим на зо ри ма пре у де сим.

Ако је слу чај но на ме не ред до шао, да па зим, ја сам се чи нио не
вешт, ако сам ви део да је не ко не што не до зво ље но ура дио. И ко ли кого д 
сам мо гао из бе га вао сам, да не ко га због то га на та блу као крив ца за
пи шем. Шта ви ше то за пи си ва ње и ту жа ка ње сма трао сам за вр ло 
сра ман по сао. 

Уче ње у пр вом раз ре ду би ло је за ме не ла ка играч ка. Ја сам још 
пре сту па ња у шко лу, све то углав ном знао. Због то га ми је ви ше пу та 
би ло до сад но и ду го вре ме. 

Али ка ко ми је учи тељ из гле дао, да је до бар чо век био и да је же лео 
да нас све му на у чи, па зио сам на сва ку ње го ву реч. 

Без из у зет ка све сам пред ме те под јед на ко во лео, чак ни ве ро на у
ку ни сам за по ста вио. Из ван шко ле имао сам са дру го ви ма за јед но 
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пу не ру ке по сла. Би ло их је из сви ју кра је ва Ср бо бра на а нај ви ше из 
са мо га цен тра. 

У глав ном смо се сла га ли. Али по кадкад као да нас је не ко на
пуј дао, по че ли смо и ако у ша ли да се би је мо. Ис по чет ка по је ди нач но 
и без ика квог пла на, а доц ни је по де ље ни у две гру пе. Јед на је гру па 
при па да ла Ун чи ћу а дру га Ту ку. То су два су прот на кра ја Ср бо бра на 
би ла. Тук са свим на ис точ ној стра ни а Ун чић на за пад ној. Бој се био 
обич но по сле шко ле на отво ре ном со ка ку. 

На ша ку ћа ле жа ла је на по чет ку Ту ка, пре ма то ме ја сам био оба
ве зан да се са Ту кља ни ма дру жим. И по сле ду жег нећ ка ња, при мио 
сам се, да бу дем на њи хо вом че лу. Мо ја је так ти ка би ла, да се са што 
ма ње на си ља а што ви ше ве шти не по бе де Ун чи ћа ни.

Али су и Ун чи ћа ни има ли сво га во ђу, по име ну Ми лан М. Ма ној
ло ви ћа. Он је опет све на сна гу по ла гао и био не у стра шив. С то га је с 
њи ме те шко би ло из и ћи на крај. Чак по кадкад, мо ра ло се пред њим 
устук ну ти или пре ки ну ти бој, па по сле на но во опет от по чи ња ти. 

И ако је с вре ме на на вре ме бор ба би ла же сто ка, ја сам увек те жио 
да по сле окр ша ја до из ми ре до ђе. 

Ско ро увек ми је то ис па ло за ру ком, јер ни шта лак ше ни је би ло 
не го де цу по сле бор бе и су да ра опет из ми ри ти. 

Али ни смо се ми са мо би ли и ту кли. Мно го ви ше би ло је ме ђу 
на ма сло ге и до бре во ље. Он да смо се игра ли као пра ва и не ви на де ца. 
Пра ви ли смо све играч ке од др ве та, од ку ку ру зо ви не и тр ске, ша ра ли 
смо сва ко ја ке пла но ве по зе мљи, по пра ши ни и по бла ту; зи да ли смо 
ку ћи це и мо сто ве где год уз се о ске јен де ке; учи ли смо псе да тр че, да 
ло ве, да пре ска чујед ном реч ју стал но смо у по кре ту би ли. 

По не кад смо и тр го ва ли ме ђу соб но. Про да ва ли смо јед но дру гом 
го лу бо ве и пи то ме зе че ве. Због то га је ви ше пу та до шло и до сва ђе. 
Осо би то кад је не ки хтео ме сто мла дих, ста ре па ро ве или чак бес пар
не да по ту ри. 

То је би ла очи та пре ва ра. Али про да вац обич но ни је хтео но вац 
да по вра ти. Та ко, да су се чак и ста ри ји мо ра ли уме ша ти, да би се пра
вич но окон чао спор.

Ка ко ле то, та ко и зи му смо ис ко ри сти ли, ко ли ко год смо мо гли. 
Чим је час шко ле про шао, на шли смо се на со ка ку. Та ко зи ми без број 
ма лих са о ни ца ле те ло је на све стра не. Ако је ко ји дан слу чај но све тац 
био, ми смо тад по цео бо го вет ни дан на ци чи и зи ми цвр ку та ли. Са
мо бо ле сна де ца оста ла су уну тра.
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То ци љај ку смо нај ви ше во ле ли. Са ти ма смо мр зну ли на ле ду. На
ше ру ке, на ша ли ца, нос и уши би ле су мо дре и хлад не. 

Пред крај школ ске го ди не ужур ба но се по на вља ло све, што смо 
до та да учи ли. Још дандва па је школ ски над зор ник имао да до ђе. Наш 
учи тељ у то до ба био је до ста уз не ми рен, бо јао се из гле да да га пред 
над зор ни ком не осра мо ти мо. Али кад је опа зио, да смо ми до вољ но 
спрем ни би ли, да на сва ко пи та ње до бро од го во ри мо, оку ра жио се. 

На сам дан над зор ни ко вог до ла ска па да ла је ки ша. Ка ко је над
зор ник стар и слаб био, рђа во вре ме га је још ви ше озло во љи ло. 

С то га се ни је мно го са на ма за ба вљао, не го је са мо на шем учи те
љу на ре дио да нас он сам пи та. 

На сва ко пи та ње ми смо без по гре шке од го во ри ли. 
Ни је по тра ја ло ни че тврт ча са а над зор ник се уда љио од нас. 
Да ли је био за до во љан или не, са ње го вог мр год ног и уко че ног 

ли ца ни смо мо гли да про чи та мо јер ка ко је у учи о ни цу ушао, та ко је 
без ика кве про ме не на по ље иза шао.

Шта је у ход ни ку учи те љу ре као ни је нам би ло по зна то. 
Али кад се учи тељ на траг вра тио био је до бре во ље. Отуд смо ми 

су ди ли, да је над зор ник са на ма мо рао би ти за до во љан. 
По сле не ко ли ко да на и ис пит је срет но про шао. Ово га пу та још 

смо бо ље од го ва ра ли не го пред над зор ни ком. А то је са свим при род но 
би ло. Упра ви тељ је био наш чо век, пу бли ка на ши ми ли ро ди те љи. У 
том по гле ду ни смо има ли ни од ко га да се при бо ја ва мо. А по ред то га 
ни је се од нас богзна шта ни тра жи ло. Чак ни нај сла би ји ђа ци ни су 
мо ра ли цр ве не ти. Њи ма ни је би ло те шко, да се ка кота ко у сва ком 
пи та њу сна ђу. Иду ће не де ље одр жа ло се бла го да ре ње. 

То га да на би ло је то пло и ле по вре ме. Сун це је жа ри ло као да је 
хте ло све да спр жи. У цр кву са му ни је сун це мо гло кроз уске и там не 
про зо ре ду бо ко да про дре. Ипак и у њој зи би ло је то пло и за па ра. Зно
ја ли су се ка ко де ца, та ко и од ра сли. 

Али кад смо на по ље, у пор ту иза шли би ло је још мно го го ре. Ни 
у са мој Афри ци мо жда ни је би ло то пли је. Не са мо да је сун це од го ре 
не ми ло сти во пе кло и зе мља са ма под на ма из гле да ло је да ће да се за
жа ри. Сви смо би ли за ја пу ре ни и је два мо гли пра вил но, да ди ше мо. 

Ту усред пор те би ло је до не то не ко ли ко ду гих сто ло ва а у око ло 
мно го ко је ка квих сто ли ца. 

Од мах за тим до шао је упра ви тељ, учи те љи и цео школ ски од бор, 
да у при су ству све та раз де ле на гра де до брим уче ни ци ма. 
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Без ика кве це ре мо ни је при сту пи ло се том све ча ном чи ну. Је дан 
од учи те ља чи тао је ре дом раз ред по раз ред, а упра ви тељ је де лио на
гра де. 

На гра де су би ле не што у нов цу, не што у књи га ма. На кра ју школ
ске го ди не нај бо љим уче ни ци ма су се до де љи ва ле на гра де не што у 
нов цу, не што у књи га ма. Нај бо љи ђа ци по је дан у сва ком раз ре ду, до
би ја ли су по ду кат из за кла де по кој ног де да Ге це Дун ђер ског. 

Је дан од тих срет них , био сам и ја. 
Ка ко сам ку ћи по сле то га при спео, не знам ни сам. До ста да сам 

ту дра го це ну ма лу ствар, што ми је упра ви тељ у ру ку мет нуо, чвр сто 
до ку ће др жао, не усу ђу ју ћи се да је по бли же раз гле дам. Тек кад сам 
ку ћи сти гао, тек он да сам је до бро ви део. 

Ни је би ло ша ле, то је био пра ви, прав ца ти од зла та ду кат.
Исти на, ја још та да ни сам знао ње го ву пра ву вред ност. Ме ни до 

то га ни је та да мно го ни ста ло. Ме ни је глав но би ло, да сам мо гао об
ра до ва ти ро ди те ље и да сам по стао не што ме ђу вр шња ци ма. Јер ма ка
ко сме шно из гле да ло ипак су и де ца по кадка д би ла су јет на. 

На по слет ку је два оче ки ва не фе ри је су до шле. Ни је ви ше тре ба ло 
те гли ти те жак, школ ски ја рам. Ме ни лич но би ло је дра го, да не мо рам 
сва ко днев но слу ша ти, ка ко ма ти ко ри и опо ми ње; да се жу рим; да је 
вре ме, да се у шко лу иде и да не за ка сним.

У том по гле ду сад сам био са свим сло бо дан. Ус та ћу, кад хо ћу; ићи 
ћу куд хо ћу; рас по де ли ћу вре ме, ка ко ми је ср цу по во љи! А ипак гле
да ћу, да се што ви ше ко ри стим, и да не про пу стим вре ме улу до. 

Та ко сам от по чео осим игре са дру го ви ма, да по не што и чи там. 
И баш до бро, што ми је та да у ру ке пао „Ро бин зон Кру со”. Не са мо 
ме ни, сви ма мо јом дру го ви ма при ра стао је Ро бин зон за ср це. Ми смо 
га жед ни гу та ли. Пла ка ли смо, кад му је сам цу на уса мље ном остр ву 
те шко би ло, ра до ва ли смо се, кад смо ви де ли, да му иде до бро. 

Нај по сле смо од лу чи ли, да и ми са ми по ку ша мо та ко да жи ви мо. 
А за то нам се бр зо згод на при ли ка да ла. 

Иза са ме кла ни це на ба ри „Кри ва ји“ би ла је као не ка оку ка. Ту се 
ле ти, кад је тр ска уве ли ко на ра сла, мо гао до бро са кри ти. Рет ко ко је 
од од ра слих ту да по слом про ла зио. Са мо се о ска де ца чу ва ју ћи гу ске и 
сви ње, швр ља ла су од вре ме на на вре ме по ње го вој гу сти ни. Чим смо 
то ме сто иза бра ли да ли смо се од мах на по сао. Би ло нас је тро ји ца. 

Ја сам нај пре план од ко ли бе на пра вио. Дру га дво ји ца углав ном 
су има ла да је из гра де. За су кав ши ру ка ве на бр зу ру ку, они су од мах 
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от по че ли, да чи сте те рен. Ка ко је тај по сао ма ло те же ишао, мо рао сам 
и ја да им по мог нем. 

За је дан дан би ла је ко ли ба го то ва. По на шем деч јем схва та њу 
нео бич но ле па и са свим слич на Ро бин зо но вој ко ли би, ко ју смо у књи
зи, на цр та ну има ли. 

Све оно, што смо у књи зи чи та ли, хте ли смо по што по то и да 
оства ри мо. Ако ни је ишло друк чи је, ми смо ма кар за ми шља ли, да би 
и Ро бин зон, да је ме ђу на ма био исто та ко ра дио. 

Ви ше од три не де ље, днев но по 3–4 са та про во ди ли смо у на шој 
ко ли би. 

На по слет ку ипак смо је мо ра ли, да на пу сти мо, јер ни је би ло ни ка
квог раз ло га, от кад је вр шид ба оба вље на би ла, да се да ље око ка ма ра 
сла ме и пле ве му ва мо. Ни ка кав из го вор ни је нас мо гао спа сти. Мо ра ли 
смо и ако те шка ср ца, да се од ње одво ји мо.

По сле ово га до жи вља ја, не за ду го, де си ло се не што, што је мој ум 
и мо ју па жњу на са свим дру ги пут скре ну ло. Од мо јих уја ка из не на да 
је до шла по ру ка, да ме на не ко вре ме но се у Бу ко вац у го сте. 

Ко ла су че ка ла го то ва, са мо је још одо бре ње од мо јих ро ди те ља 
фа ли ло. Без ика кве те шко ће и то је учи ње но. Та ко сам ја су тра дан са 
ко чи ја шем, не ким отре си тим Срем цем, на пу стио Ср бо бран. 

Вре ме је би ло ле по. Ав густско сун це тек што се ро ди ло. Ма да је 
још вр ло ра но би ло, ни је би ло ни ма ло сту де но.

Сав сре ћан, ја сам што сам ви ше мо гао очи отво рио, са мо да што 
ви ше ства ри уо чим. Све сам хтео, да знам, све спољ не ути ске да при
мим, би ло ми је у тај пар, све пра во до не ба. Чим смо из Ср бо бра на 
иза шли, да ле ко на ју гу ука за ла се Фру шка го ра. И што год смо бли же 
Но вом Са ду до ла зи ли, све се леп ше ви де ле ње не зе ле не гру ди. Ма да је 
вре ме би ло ле по, ипак над фру шко гор ским бр ди ма леб де ли су ла ки и 
про вид ни обла ци, пра ве ћи сла бо при мет не сен ке. 

За час па смо по ла пу та до Но вог Са да пре ва ли ли. За то вре ме 
ниг де ни ко га ни смо сре ли. Тек пред сам Че неј уче ста ла су ко ла за коли
ма. Би ло их је ве ли ких и ма лих са до брим и са рђа вим ко њи ма. То су 
Но во са ђа ни на по сао у по ље од ла зи ли. Ни че га осо би то га ни сам на њима 
при ме тио. Сви су би ли јед на ко рас по ло же ни и јед на ко за бри ну ти. 

По сле пу то ва ња од че тир са та је два је дам пут сти гли смо у Но ви 
Сад. О ње му сам чуо мно го да се при ча. Ве ро вао сам, ма да још де те, да 
је он био не са мо ср це не го и ум Вој во ди не, да све што је за Ср бе до бро 
би ло, да се у ње му од лу чи ва ло. Већ та да сам знао за: „Орао клик ће“. 
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Та ко сам се пр ви пут у мом жи во ту на шао у ве ли кој ва ро ши. Ка
ко су на ша ма ла ко ла са јед ним ко њем по ла га но ми ли ла, без бри ге сам, 
мо гао да па зим на сва ки ко рак и на сва ки ку тић. 

У Те ме рин ској ули ци иа ко је до ста ра но би ло, пу но је све та би ло. 
По из гле ду и по раз го во ру ма хом ове ја ни Ср би. 

По мом ми шље њу, би ли они и ако ва ро ша ни, мно го про сти ји него 
на ши Ср бо бран ци. Сви су не ка ко по ни зно и без жи во та ко ра ча ли. Ни 
трун ка, од оне гор до сти што су Ср бо бран ци у ве ли кој ме ри има ли. Кад 
смо ско ро пу зе ћи кроз Но ви Сад на Ду нав сти гли, био сам ско ро пре
не ра жен. Ни са њао ни сам, да је Ду нав та ко ве ли ка ре ка би ла. Па од мах 
пре ко Пе тро ва ра дин са ње го вом го ле мом твр ђа вом, све ме је до дна 
ду ше по тре сло. 

Ро ђен и од ра стао у бач кој рав ни ци сад ује дам пут тре ба да схва тим 
и да се на вик нем на бр да, јер твр ђа ва Пе тро ва ра дин ни шта дру го није 
би ла, не го крај њи огра нак са ме Фру шке Го ре. 

Оби ла зе ћи твр ђа ву, бр зо смо се про во за ли кроз се ло Ма јур. А од 
та да ни је по тра ја ло ни је дан сат па смо сти гли у сам Бу ко вац. Као узве рен 
гле дао сам на све стра не. Чу дио сам се ка ко је при ро да све то ве што из ве
ла. Са обе стра не се ла ди за ле су се бр да а кроз се ло са мо про ти цао је по ток. 

У Бу ков цу је би ло још све зе ле но. Ку ће су се је два од гра ња ви де ле. 
И све не ка ко уз бр до су се згу ри ле. Пут кроз се ло до зла бо га је био рђав. 
На не ким ме сти ма ско ро провалијa. На ша ко ла, не ке ста ре тар ни це 
цвр ча ле су и цуп ка ле по не рав ном пу ту. Њи хо ви точ ко ви одав но су 
де ра ли осно ве. 

Све та ско ро ниг де ни је би ло. Из гле да ло је као, да је це ло се ло из
у мр ло! И за и ста се ло је би ло пра зно. Све што је но ге има ло, оти шло је 
у по ље да по след њи пут до бер бе по свр ша ва све што је по треб но би ло. 

Код ку ће сам на шао са мо јед ног уја ка по име ну Ве цу и ње го ву 
же ну. Они су ме обе руч ке при ми ли. С њи ма сам се пр во упо знао. 

Пи та ли су ме све и што тре ба и што не тре ба. Ја сам им од го ва рао 
ка ко то на ив но де те уме, да од го во ри. Ни сам се упу штао ни у ка кво 
ду гач ко при ча ње, не го сам украт ко из нео, да ми је код ку ће до бро и да 
ме и отац и ма ти јед на ко во ли. 

По сле то га из гле да ни су они ви ше би ли ра до зна ли. Чу ли су из 
мо јих ро ђе них уста, да ми је у Ср бо бра ну то пло и до бро би ло. 

Од мах, по што сам се ма ло при хва тио, си шао сам до ле ка по то ку, 
што је уз са му ко ша ру про ти цао, да бих ви део ко ли ко и ка кве во де у 
ње му има де. 
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За чу дио сам се, кад сам ви део ка ко овај по ток у ко ви тлац и бр зо 
те че. Код нас у Бач кој све ба ре, па и ка на ли, ко пу же ви ми ле, тек да се 
ка же, да не сто је. А ов де све ле ти, све се уви ја и све пе ну ши. 

Та ко сам од мах по же лео, да на том бр зом по то ку, на пра вим јед ну 
ле пу во де ни цу и да Срем по ка жем, шта Ба чва ни све уму, да ство ре. 

Али ко ће, да ми на ба ви др ва, и ала те за тај мој по сао. 
По сле из ве сног вре ме на, ни је ми ни шта дру го оста ло, не го, да се 

на траг вра тим.
Сви, мо ји ро ђа ци, ко јих је пу на со ба би ла и ко ји су ма ло час из 

по ља до шли, ле по су ме и искре но при ми ли. Мо рао сам из ру ке у ру ку 
да им се пре да јем. Сва ки је хтео, да ме што ви ше по ми лу је и из љу би. 
Ко је ка кве де це би ло је пе то ро. Они су у ме не ко у не ко чу до гле да ли. 
Ни ка ко им ни је ишло у гла ву, от куд да сам ја та ко из не на да у њи хо ву 
ку ћу ба нуо. Ипак из при ча ња, и од пре зна ли су они, да има ју не где у 
Бач кој јед ног свог бли ског ро ђа ка. Али да сам баш ја био тај, ни су у 
пр ви мах по ве ро ва ти. По сма тра ли су ме не пре ста но са не ка квим не
ра зу мљи вим по до зре њем. 

Сто је ме ђу тим за ве че ру био по ста вљен али мно го про сти је не го, 
што је у Бач кој оби чај био. 

Је ло са мо би ло је до бро и уку сно.
Што ми је од мах упа ло у очи, то је да су сви ре дом из јед ног бо ка

ла са мо ви но пи ли. Во де уоп ште ни је би ло на сто лу. Њу су ов де као и 
у це лом Сре му одав но за не ма ри ли. 

Ни по сте ља им ни је би ла ко у нас. Ме ни су на ме сти ли на јед ном 
кре ве цу, по кри ве ном ша ре ним ће бе том. Па ипак спа вао сам до бро, 
као да је по дам ном са мо пер је би ло. С јед не стра не умор, а с дру ге 
стра не гор ски ва здух, до при не ли су да сам се на да ска ма до бро осе ћао. 

Чим сам ују тру устао, пр во ми је би ло, да се са де цом спо ра зу мем. 
Хтео сам што пре, да се на бр до, што је ви ше по то ка стр ча ло, усп нем. 
Мој план је сме ста дра го вољ но од њих при хва ћен био. 

Због то га смо, што смо бр же мо гли, до ру чак свр ши ли. 
Без ика кве при пре ме кре ну ли смо се уз бр до. Мо ји ма ли ро ђа ци 

мно го су се бр же и спрет ни је пе ња ли од ме не. А ни је ни чу до би ло, они 
су се не бро ја но пу та, пре то га пе ња ли на ње га. Уоп ште, ко Срем ци 
стал но су се ве ра ли по не рав ном и бр до ви том тлу. Ја као Ба чва нин 
до са да ни сам имао при ли ке да се ма на ка кво ио ле ви ше ме сто пе њем. 
На у чио сам, да идем, да тр чим, али увек по као длан рав ном зе мљи шту. 
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С то га, кад смо на врх бр да до шли, био сам ја ко за ду ван, те сам се 
да што бо ље ода нем на зе мљу пру ћио. Мо ји са пут ни ци и да ље су по 
бр ду швр ља ли, тра же ћи зре ле ку пи не, ко јих је ов де у из о би љу би ло. 

Та ко, ле же ћи пр ви пут у свом жи во ту, на вр ху од јед ног бр да, по
сма трао сам до кле год ми је вид до пи рао це лу око ли ну. Про бао сам 
чак да ви дим Ду нав и још да ље. На жа лост, то се одав де ни је мо гло, да 
ви ди, јер се ви ше овог бр да са се ве ра дру го још ве ће бр до уз ди за ло. 
Али мо гао сам ле по, ту ис пред ме не да ви дим род не ви но гра де, ко ји 
су се на све стра не ре ђа ли је дан до дру го га; је дан леп ши и род ни ји од 
дру го га. 

У тај час, ако је ма и нај сла би ји ве трић од о здо са ко га би ло ви но
гра да пир нуо, осе тио би се у ва зду ху, осо би то ов де го ре гро жђа ни, 
при јат ни ми рис. Би ло је крај ње вре ме да се бер ба от поч не, јер је гро жђе 
и су ви ше зре ло и пре зре ло би ло. 

Та ко се и до го ди ло. Бер ба је су тра дан уз свир ку и пе сму на све 
стра не за го спо да ри ла. 

По сле не ког вре ме на вра ти ли смо се истим пу тем, до ле у се ло. Ја 
сам мо рао вр ло опре зно но гу уз но гу да се спу штам на ни же. А мо ји 
ма ли ро ђа ци уз пут су као ма ли ја ри ћи ска ку та ли. Ба да ва, њи хо ве 
но ге и њи хо во те ло би ло је вит ки је и ви ше вич но на бр до и сте не. У 
мо јих уја ка бер ба је тра ја ла ви ше од де сет да на. Бе ра чи су би ли ма хом 
мом ци и де вој ке. Је ло се и пи ло у из о би љу: јед но де бе ло свињ че, два 
мла да јар ца, го ми ла жи ви не, две ста ли та ра ста рог ви на и три де сет 
ли та ра ра ки је. Уз пе сму се ве ћим де лом бра ло. На све стра не ори ло се: 
„Ни бри ге те, си ви Ти ћу, Ми смо с то бом Све то за ру Ми ле ти ћу“. 

То је тад у це лој Вој во ди ни, у мо ди пе сма би ла. На мо је пи та ње ко 
је тај Ми ле тић био, мој ујак ми је од го во рио: „Кад од ра стеш ка за ће ти 
се са мо“. 

Ми смо се де ца, кад год се пра зна ко ла у ви но гра де вра ћа ла, на 
њих на тр па ла. При по врат ку кад су се пу на са гро жђем опет у се ло 
спу шта ла, пра ти ли смо их уза стоп це и пе ши це. 

Гро жђа се од мах с ко ла у ве ли ке ка це и бу ра ди не ми ли це ба ца ло. 
Већ тре ћи дан има ли смо од ње га про вид но слат ко ви но. Ње га смо 
од ре да сви по цео дан ме сто во де пи ли. Би ло је сла ђе не го ше ћер и мед. 

Чим је бер ба оба вље на би ла и ко ла и коњ сло бод ни би ли, ре ше но 
је би ло да се ја на траг у Ср бо бран од не сем. 

Та ко од мах су тра дан из ју тра ра но, са истим ко чи ја шем, као пре 
вра ћао сам се ку ћи сво ји ма. 
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Уз пут ско ро до по ло ви не пу та дре мао сам не пре кид но, не зна ју
ћи за пра во где сам у то вре ме био. Тек од то га ча са би ло ми је ја сно, 
до кле смо већ сти гли. 

Кад сам очи до бро про тро, ви део сам у да љи ни, ка ко се крст на 
тор њу Ср бо бран ске цр кве ви со ко у ва зду ху све тлио. Сун це га је баш 
са сво јим жар ким зра ци ма сил но оба сја ло. И не хо ти це сам том при
ли ком уз вик нуо: па ми смо се ско ро до ку ће до пе тља ли! 

Ко чи јаш се на то слат ко на сме јао, уда рив ши ма ло ја че по спа но га 
бар ну. А овај је на то са мо ма ло бо ље про те глио но ге и ско ро истим 
ка сом на ста вио да ље. 

На по слет ку, ма ло са за ка шње њем сти гли смо на шој ку ћи. За трен 
ока ја сам у њој зи све раз гле дао. Све је, ко пре би ло на свом ме сту и у 
сво ме ре ду. 

Већ су тра дан по сле мо га до ла ска, на шао сам се са мо јим ста рим 
и но вим дру го ви ма у про стра ној учи о ни ци II раз ре да. 

Не стр пљи ви и ра до зна ли, че ка ли смо но вог учи те ља, за ко га смо 
чу ли, да је нео бич но строг и чу дан чи чи ца био.

Про шло је одав но осам са ти а он се ни ка ко ни је по ја вљи вао. 
Ка ко нам је вре ме ду го би ло, по че ли смо да се ис под ска ми ја по 

пр ља вом по ду пу же мо. На чи ни ли смо гра ју да је сва шко ла као ка ква 
ме на же ри ја бру ја ла. Про зо ри су се од лу пе сви ре дом др ма ли. 

Без ика квог по во да ву кли смо јед но дру го за уши и за ко су. Уоп ште 
ту кли смо се не би ра ју ћи где ће ко ко га да до хва ти. 

Из гле да ло је, да нам је вр ло при јат но би ло, што смо мо гли пра ви 
бол јед но дру гом, да за да мо. 

Па по ред све га то га ви ше је би ло сме ја и ки ко та ња, не го ли пла ча 
и кук ња ве. На је дам пут док је ту ча још у нај ве ћем је ку би ла, вра та су 
се бр зо отво ри ла. 

Али на на шу ве ли ку сре ћу ме сто учи те ља, по ја вио се по слу жи тељ 
школ ски. Он нас је бла го уко рио и на го ве стио, да учи тељ тек што ту 
ни је био. 

И за и ста по сле не ко ли ко ми ну та наш учи тељ био је пред на ма. 
У то вре ме ми смо се већ пот пу но сми ри ли. Уде си ли смо раз др

ље но оде ло, на ме сти ли раз ба ру ше ну ко су и се ли сва ки на сво је ме сто. 
Наш но ви учи тељ звао се Јо ван Сто ја но вић. Био је већ у го ди на ма, 

про сед и ма лог ста са. Ко су ри ну је имао ду гу, очи смо му је два ви де ли, јер 
су их грд не на о ча ри кри ле, ли це му је би ло пу но бо ра. И бр ко ви и пр сти 
би ли су по жу те ли од ду ва на. Кре тао се за ње го во до ба вр ло жи вах но, 
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ви ше је цуп као, не го што је ишао. Глас му је био хра пав и мно го је пи
штао. У го во ру је по кадкад му цао. 

Био је пр гав. Ни ко га ни је ни во лео ни мр зео. Пре ма сва ко ме био 
је хла дан и не при сту па чан. 

И кад се сме јао, био је то го рак смеј као да је пра ви чо ве ко мр зац 
био. Са ма ње го ва по ја ва за да ва ла је страх у шко ли. Осо би то кад је био 
зле во ље. Он да му ни ко од нас ни је мо гао да уго ди. Ма ка ко, да смо му 
та да до бро од го ва ра ли ни је био за до во љан. Увек је на шао, да по не што 
ни је на свом ме сту би ло. 

Стр пље ња уоп ште ни је имао. У по ла од го во ра збу њи вао нас је. 
Ни ка ко нам ни је до зво лио да за вр ши мо ми сао. 

А што год смо учи ли би ло је на па мет. Бу ба ли све од ре чи до ре чи, 
сви пре ме ти, чак и ма те ма ти ка. Ту ма че ња ни је би ло. Лек ци ја се обич
но за да ва ло „одав дедов де”.

Са та квим на чи ном све нас је, ско ро це лу шко лу од био од се бе. У 
бр зо, па смо га и мр зе ти от по че ли. А мр зе ћи ње га, омр зе ли смо и шко
лу. Та ко смо се све ма ње тру ди ли, да од ње га не што на у чи мо. По ста ли 
смо рав но ду шни и у шко лу ишли, да се не ка же да ни смо би ли ђа ци.

Ипак кадкад умео је да нас у ср це дир не, да нас очин ски по са ве
ту је. Та да је обич но био сав за ја пу рен, али су му ис под на о ча ри све
тлу ца ле, усне по дрх та ва ле а глас му на је дам пут по стао ме кан и то пао. 
Као да га је ка ква стра на си ла у тај пар пре о бра зи ла. Он нас је та да 
умео то ли ко да оду ше ви да смо го то ви би ли да му све опро сти мо, што 
нам је до та да не пра во учи нио. Тад би смо оста ли и по је дан сат ду же 
у шко ли. 

Та ко је он, је дан ме сец пре ис пи та, за пео из све сна ге, да нам што 
жи вље рас ту ма чи што смо до та да на па мет учи ли. Био је благ и ишао 
од јед ног ђа ка до дру го га, сва ко га и нај ло ши јег гле дао је, да што бо ље 
спре ми. 

За три не де ље све пред ме те пре шли смо са њи ме за јед но. Сва ка 
сит ни ца, ма ка ко она би ла бе зна чај на, би ла нам је рас ту ма че на. 

Ако нам по ред све га то га, не што ни је би ло ја сно, мо гли смо сло
бод но пи та ти. Он да је он, ра ши рив ши обе ру ке, сву сво ју пе да го шку 
ве шти ну умео да по ка же. Ако ни је ишло друк чи је, он је у сли ци или 
бај ци гле дао, да нам пред ста ви, што ина че ни смо мо гли да схва ти мо.

И ако смо би ли де ца то ње го во раз ли чи то по на ша ње би ло нам је 
и су ви ше упа дљи во. Пи та ли смо се са ми шта је мо гло би ти узрок, да 
се ње гов ка рак тер на та ко раз ли чит на чин мо гао да ме ња. 
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Из гле да ло нам је, да је он мо рао има ти две ду ше: јед ну и су ви ше 
при ве за ну за зе мљу а дру гу, ви ше бла гу, окре ну ту к не бу. 

Мо жда је то на ше на га ђа ње би ло по гре шно, мо жда је он услед 
дру гог че га био та ко про мен љив. 

Мо жда су дру ги има ли пра во, кад су твр ди ли, да је он у по ро ди ци 
имао не при ли ке, да је био под же ни ном па пу чом, да је да њуно ћу ци
га ру за ци га ром пу шио. 

Све то на ма ни је би ло по зна то. Због то га смо и да ље оста ли у мно
го че му нео ба ве ште ни у по гле ду ње го вог жи во та. 

И ако је био на стран и нео би чан, ни је био лош чо век. Ми смо се 
на кра ју школ ске го ди не нај при ја тељ ски је од ње га опро сти ли. Чак смо 
и жа ли ли, што смо га мо ра ли на пу сти ти. 

За вре ме те школ ске го ди не имао сам не ко ли ко до жи вља ја, што 
су на ме не ка ко ко ји, сла би је или ја че ути ца ли. 

Та ко јед ном при ли ком по на го во ру јед ног мог ма ло ста ри јег ро
ђа ка, ус пу зао сам се за јед но са њи ме чак ви ше зво на на тор њу на ше 
цр кве. 

Ту смо на ме ра ва ли да по хва та мо све ноћ не со ве, што су се та мо 
та ко мно го на мно жи ле. 

Био је још дан, кад смо се нас дво ји ца та мо ушу ња ли. 
Не за ду го по сле то га цр кве ња ци су ко обич но цр кву за кљу ча ли 

и оти шли. 
Ноћ се све ви ше спу шта ла, а ми смо још увек го ре ви ше зво на 

јед но уз дру го при љу бље ни че ка ли. 
Ељу ге су не пре ста но ви ше на ших гла ва, час уну тра, час на по ље 

из ле та ле. Ми их ни ка ко ни смо мо гли а и ни смо сме ли да хва та мо. 
Не ки нео би чан страх нас је у тај час по чео да хва та. 
При чи ња ва ло нам се, да су се ељу ге са ме пре тво ри ле у не ка кве 

чуд не утва ри око ло нас кру жи ли. Не хо ти це по че ли смо се кр сти ти и 
бо га при зи ва ти. 

Страх ме ђу тим ни је хтео, да нас на пу сти. Кадгод је ко ја ељу га 
крик ну ла, ми смо се све ви ше и ви ше на је жи ли. 

На кра ју смо се, кад смо ви де ли да од ло ва на ељу ге ни шта би ти 
не ће, ре ши ли да се што пре спу сти мо до ле у цр кву. Ако је мо гу ће ма кар 
смо до „ко ро ша”. Та мо смо ипак бли же зе мљи би ли, а ако је ус тре ба ло 
у по моћ ви ка ти, пре ће нас ода тле чу ти љу ди, не го да смо и да ље оста
ли на тор њу ви ше зво на. 

Али у то ме смо се пре ва ри ли. Тек ту нас је спо пао пра ви страх. 
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Про стра на ту пљи на од цр кве пу на пун ца та мра ка, на сва ки и 
нај ма њи по крет или шу шањ по тму ло је од је ки ва ла.

Ако је ма ка ко ма ли цр вић по чео, да гриц ка отру ло др во не где на 
ол та ру или на по зла ће ним сто ло ви ма, од мах је то ње го во гриц ка ње 
од је ки ва ло, ши ром це ле цр кве. 

Ни је он да ни ка кво чу до би ло, што смо та да, што смо ви ше мо гли 
свој дах за др жа ва ли и што нам је ко жа сва на је же на би ла. Чак, бо ја ли 
смо се од са мо га се бе. 

Сва мо гу ћа при ви ђа ња по ја ви ла су се ту пред на шим очи ма. Ви
де ли смо иа ко не ја сно, ка ко се све ци са ол та ра и са цр кве ног пла фо на 
по ла га но кре ћу и ме ђу соб но не што до го ва ра ју. Ни ро га ти ђа во са ис
пла же ним је зи ком ни је из о стао. 

Сло бод но се мо же ре ћи, да је у тај пар цео не ви ди ми свет био у 
на шој сре ди ни. 

Нас дво је са мих, но ћу у цр кви, без ика кве по мо ћи, при кло ни ли 
смо гла ве, че ка ју ћи са мо да нас не ко чу до ви ште згра би.

Са ти су про ла зи ли а ноћ ни ка ко, да се свр ши а са њи ме и на ше 
не во ље. Тек ско ро по сле чи та ве веч но сти, при ме ти ли смо да се кроз 
цр кве не про зо ре не ко по лу све тло по мо ли ло. То је био пр ви ве сник 
да нара на зо ра. А по сле то га ни је по тра ја ло ду го, па се и сам дан у свој 
сво јој ја сно ћи по ја вио. 

При та је ни и скри ве ни на ко ро шу, че ка ли смо са мо да цр кве ња ци 
отво ре цр кву. А кад су цр кву отво ри ли, не при мет но и на пр сти ма ис
кра ли смо се без да је ко год ви део.

За ду го по сле ово га до жи вља ја ни сам се усу дио, да што не згод но 
и не до зво ље но ура дим. Па зио сам на сва ки свој по крет, да не учи ним 
би ло ко ме не прав ду или не ко зло. Чак и сво је нај скри ве ни је ми сли и 
осе ћа је укро тио сам не да ју ћи им да се без кон тро ле нео б у зда но ше
пу ре.

Раз у ме се, да ме је то мно го тру да ко шта ло. Али не ле зи вра же. 
Ује дам пут, са свим нео че ки ва но, без мо је во ље, бе све сно, учи нио сам 
што се ни је сме ло учи ни ти. Из вр шио сам је дан ја ван из гред, што се не 
ма ло са кри вич ним за ко ном ко сио.

Ево, ка ко се то до го ди ло. Нас не ко ли ци на срп ске де це, иза шли 
смо, да се у Кри ва ји оку па мо. Дан је био то пао, та ман за ку па ње као 
на ру чен. Не да ле ко од се оц ке ре ка ви це где је ба ра ма ло ду бља би ла, 
на у ми ли смо, да се обрч ка мо. 
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Као гњур ци спу шта ли смо се час ис под во де а час по њој зи пли
ва ју ћи. Ве се ли и до бро рас по ло же ни по ди гли смо чи та ву гра ју, као да 
је це ла Кри ва ја са мо на ша би ла. 

У тај не срет ни час на и шла су и ма ђар ска де ца са јад ним ћо па вим 
Је вре ји ном. 

Ка ко су нас у во ди за и гра не и за ба вље не ви де ли, ми сли ли су нам 
ла ко све ха љи не и оде ла да од не су, што смо на оба ли би ли, не чу ва не 
оста ви ли.

На дат знак згра би ли су они све што су са мо у жур би мо гли по
ку пи ти. 

А ми ви де ћи то, она ко го ли, по ју ри ли смо за њи ма. 
Уз пут цео све до са ме ћу при је, бе же ћи, раз ба ца ли су они на шу 

сву оде ћу. 
На са мој ћу при ји су сти гли смо их. 
Ћо па ви Је вре јин по ку шао је са шта ком да се бра ни. Али мо ји дру

го ви и ја би ли смо окрет ни ји и ку ра жни ји од ње га. 
Је дан од мо јих дру го ва, по име ну Ми ја Пив нич ки, из сво је ха љи

не, што је уз пут на шао из ва дио је је дан ма ли оштар пе ро рез. 
Без ика квог раз ми шља ња ја сам да бих се од Је вре ји на од бра нио, 

са тим пе ро ре зом, што ми га је ма ло час Ми ја дао, убо раз ја ре ног Је
вре ји на. 

По сле то га сви ми и ма ђар ска де ца раз бе гли смо се ко јеку д. 
Би ло нам је ја сно да су ка ко они, та ко и ми учи ни ли кри вич но 

де ло, а у пр вом ре ду, ја лич но. 
И ако смо ма ло лет на де ца би ли, ипак смо осе ћа ли, да смо за на ша 

не де ла, ми је ди но од го вор ни би ли. 
Ја сам упра во на шој ку ћи по бе гао. По пео сам се не при ме ћен на 

наш чар дак, ко ји је у то вре ме пра зан био. Ода тле сам кроз ле тви це 
ла ко мо гао све да ви дим, шта се у дво ри шту и у ку ћи до га ђа ло. 

За ма ло, по сле то га, па је др Фрид ман на шој ку ћи свра тио. Ка ко 
у то вре ме, ни ко у на шој ку ћи ни је био бо ле стан, од мах ми је би ло ја
сно, да је он је ди но због по вре ђе ног Је вре ји на к на ма до шао. 

Ма ти на ша је баш у тај час би ла на дво ри шту. Ни слу ти ти ни је 
мо гла због че га је др Фрид ман та ко из не на да и не по зван свра тио. 

Сва за бри ну та, па и по пла ше на, за мо ли ла га је да у со бу пр во уђу.
Шта су та мо њих дво је го во ри ли, ни сам мо гао чу ти. Али доц ни је 

сам до знао, да су ро ди те љи озле ђе ног Је вре ји на од др Фрид ма на тра
жи ли да им из да ле кар ско уве ре ње о те жи ни озле де на њи хо во ме си ну. 
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Др Фрид ман на шао је, да је бо ље, да се та не ми ла ствар без мно го 
ви ке и лар ме ски не с днев ног ре да. Пред ло жио је мо јој мај ци и ро ди
те љи ма озле ђе ног, да се у ми ру и у ти ши ни из ми ре. 

Та ко је ма ти мо ја на кра ју из бо ја зни да јој си на не за ве ду у цр ну 
књи гу, жр тво ва ла пет фо рин ти као оште ту за пре тр пе ле бо ло ве озле
ђе ном. 

Тек пред ве че усу дио сам се, да са чар да ка до ле си ђем. 
Као пра ви кри вац, осе ћа ју ћи гри жу са ве сти, мо лио сам ма тер за 

опро ште ње. Она си ро та ме сто да ме је вра шки уко ри ла, ви ше је гле
да ла да ме ка кота ко уте ши.

По сле овог не ми лог до га ђа ја, ми слио сам да ћу у сва кој ма ка ко 
те шкој при ли ци би ти го спо дар од се бе. Ве ро вао сам, да од са да ни ка да 
ви ше не ћу слу ша ти мо је нео б у зда не стра сти. Увек ћу пр во мо ју са вест 
пи та ти за са вет. 

На жа лост мо ја при ро да ни је се да ла, ко што сам ми слио, бр зо 
из ме ни ти. Остао сам да ље ко што сам пре био. 

Ни ка ко, ма ка ко да је би ло згод но, ни сам при ста јао да од ме не 
пра ве оти ске као што ве шти ли це де ри од во ска пра ве оти ске. Од ту ђе 
во ље, да не мрд нем ни де сно, ни ле во ни сам во лео, да жи вим. 

По не кад, кад су ме до га ђа ји у те снац хте ли да при ти сну, ве што 
сам се до ви јао, не на пу шта ју ћи ни за дла ку сво је уве ре ње. 

Бо ље и та ко, што сам чи нио, не го да сам до зво лио да ме мно го 
го ри без ми ло сти пре га зе.

Да, ја сам већ у тим мла дим го ди на ма осе тио, да је жи вот на зе мљи 
не што не са вр ше но, крат ког ве ка и без од ре ђе ног ци ља. На слу ћи вао сам 
већ та да да у том бед ном жи во ту ипак по кадкад има тре ну та ка, кад је 
вред но би ло жи ве ти, ма ка ко да су ти тре нут ци би ли крат ки и гор ки.

С то га сам те рет ке тре нут ке увек из над све га во лео и ако сам знао 
да ће ми ду ша при то ме мо ра ти ма ло да кр ва ри. 

А те ши ло ме је са мо да се све то по не кој не ми нов ној суд би ни 
има ло да од ви ја. 

Та ко сам по сле сва ког па и нај не ми ли јег до жи вља ја мо гао мир не 
ду ше, да на ђем за се бе до вољ но оправ да ња. Увек, ма ка ко да је ствар 
по ме не ло ше ис па ла, уве ра вао и се бе и дру ге да ми је на ме ра би ла чи
ста, са мо што су до га ђа ји би ли мно го ја чи од ме не. 

И ако то ни је зна чи ло, да сам се ма нај ма ње од ре као од го вор но сти, 
ипак се ви де ло да ми је не при јат но би ло, да јав но при знам сво ју кри
ви цу. 
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Са мо у вр ло те шким под ви зи ма имао сам ку ра жи, да се ис пр сим 
и да при мим на се бе це ло бре ме од го вор но сти. У ма њим и не знат ни јим 
кри ви ца ма, гле дао сам да и мо ји дру го ви са мном за јед но оку се ка ко 
је гор ка од го вор ност би ла. 

По сле свр ше ног дру гог раз ре да већ сам уве ли ко по чео да чи там. 
Нај већ ма сам во лео и нај бо ље раз у мео пе сме чи ка Јо ви не, Бран ко ве и 
Бар до ве. Оне су ми све нај бли же ср цу би ле. Сва ки дах у њи ма ле пио 
се за мо ју не ви ну и мла ду ду шу. Од њих мно ге сам знао на па мет. 

На ше та да шње дру штво би ло је ја ко осе тљи во и скроз ро ман тич
но. Пе ва ло се и пи ло ско ро сва ко днев но. 

Као у не ком бу ни лу био је цео на род. Оче ки ва ли су се ве ли ки до
га ђа ји и са ња ло се о бли ској сре ћи.

Дух Све то за ра Ми ле ти ћа без гра нич но је за го спо да рио по це лој 
Вој во ди ни осо би то код нас у Ср бо бра ну. Ни је би ло ку ће где ње го ва 
сли ка ни је у про че љу ви си ла. Свуд се ње гов култ обо жа вао. 

На род је сле по ве ро вао, да са мо ње го ве ре чи и ње го во про ро штво 
мо гу усре ћи ти Ср бе. 

Ми, де ца не бро ја но пу та слу ша ли смо ка ко су нам на ши ста ри ји 
с по но сом и са по што ва њем спо ми ња ли ње го во име. 

Чак и кад се ње гов ги гант ски дух за мра чио, при ча ле су се ле ген
де о ње го вој ми си ји. А кад је са свим из не мо гао, мно ги зва ни и не зва ни 
су ко би ли су се ме ђу соб но, тра же ћи сва ки за се бе, да га за ме ни. 

На ве ли ку на шу не сре ћу Ми ле тић у Вој во ди ни по сле сво је смр ти, 
ни је имао до стој ног на след ни ка. Исти на би ло их је ви ше, ко ји су мо гли, 
али са мо по ње го вим за ми сли ма, да му дро во де суд би ну на ро да. Али 
не што но во, не што ми мо Ми ле ти ће вог про гра ма ни ко ни је мо гао да 
да де. 

Ко би би ло ис тр чао на пред, би ло за о стао на траг, не би ра дио у 
ње го вом ду ху. На род би га као не до стој ног на пу стио. 

Ми ле тић ни је сма тран са мо као во ђа Вој во ђан ских Ср ба, не го као 
њи хов му че ник. То ње го во му че ни штво, жр тву ју ћи се бе це ло га за 
прав ду и сло бо ду на ро да, мно го је до при не ло ње го вој сла ви. Се ћам се 
вр ло ле по, ка ко га је баш због тог ње го вог ју нач ког др жа ња обо жа ва ла 
све ти ња. 

Та ко ми је мој стриц Ва са јед ном при ли ком са су за ма у очи ма и 
ту жно га рас по ло же ња при чао ка ко је он лич но ви део где су у лан це 
око ва ног Ми ле ти ћа, до зу ба на о ру жа ни жан да ри оте ра ли у Пе шту. 
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На Ду на ву, јер су га на ла ђи од не ли, ску пи ла се огром на го ми ла 
Ср ба, ко ја је стал но кли ца ла сво ме ти ћу, бо дре ћи га, да не по клек не 
пред ду шма ни ном.

Жан да ри са из ву че ним са бља ма рас те ри ва ли су на род, али се свет 
и да ље све ви ше ку пио око сво га не срет но га во ђе.

Тек кад је ла ђа да ле ко оти шла, ку ка ју ћи као ма ла де ца, вра ћао се 
на род ку ћи, не ма ју ћи ви ше ко ме да се искре но по ту жи. То га ча са био 
је наш свет не са мо не сре тан не го и обез гла вљен. 

Од то до ба у мо јој мла дој ду ши уса ди ла се ве ли ка мр жња про тив 
све га што са бљу и пу шку но си, сма тра ју ћи да свет ни је ство рен, да га 
сол да те ска чу ва и во ди.

Већ та да ми је би ло ја сно да на ба јо не ти ма чо ве чан ство не мо же 
ду го се де ти. Са мо љу ди до бре во ље и бла га ср ца мо гу усре ћи ти свет. 

Ово го ди шње фе ри је бр зо су се при бли жа ва ле кра ју. Са мо још 
не ко ли ко да на, па је са на шом деч јом сло бо дом би ло свр ше но. На но во 
ће мо опет, ме ћа ју ћи по тр ћи пут школ ску учи о ни цу, за ска ми је, да бу
де мо при ве за ни. 

Се ћам се био је леп и то пао је се њи дан.
По др ве ћу иза школ ске згра де ли шће је из ме ни ло сво ју пр во бит

ну зе ле ну бо ју у раз ли чи те дру ге бо је: бе ли ча стужу ту; у уве ложу ту; 
у жу тоцр ве ну и у чи сто ко крв цр ве ну. То се ли шће мо гло још ко је ка
ко да одр жа ва на гра на ма, док је мир но и ле по вре ме би ло али нај ма њи 
ве трић или ра ни мраз би га не ми ло срд но и за час са др ве ћа по ски дао.

Ту под др ве ћем, где се је се ња тру леж од вла ге и од па лог и уве лог 
ли шћа осе ћа ла, по ме ша на са ту пим ми ри сом од зре лог ку ку ру за и 
сточ не ре пе, ту смо ми за јед но са че тво ро школ ци ма, че ка ли да нам 
по слу жи тељ ка ја ви до ла зак учи те ља Си ме о на Ко ње ви ћа, ко ји је учио 
3 и 4 раз ред за јед но. 

За то вре ме че тво ро школ ци су нам не ке ства ри при ча ли, што су 
с њи ме про шле го ди не до жи ве ли. 

Ви ше од по ло ви не школ ског вре ме на био је он ре дов но из ван шко ле. 
У шко лу, кад је до ла зио или тре зан или до бро на пит је био. Сав је на 
ви но, ра ки ју и ду ван смр део. Чим је уну тра ушао, сео би за сто, не што 
сам се би про мр мљао. За тим нас је за пи тао: Ко ја је лек ци ја би ла ју че 
за да та. По сле то га бр зо, пре ко ре да све нас је из те лек ци је ис пи тао.

На кра ју за су тра опет нам је но ву лек ци ју за дао. Та ко је то ишло, 
без ика кве про ме не, пре ко це ле го ди не. Ни јед ног од нас ни је по име ну 
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знао, као да смо му ми ту ђи ђа ци би ли. У на ше те ке и за да ће ни ка да ни 
за ви рио ни је. 

Ни је га се ти ца ло ка ко смо об у че ни, да ли смо чи сти и ка ко се 
по на ша мо. 

Ви ше пу та про ба ли смо, да му се на не што по ту жи мо. Он обич но 
на те на ше ту жбе ни је ни од го ва рао или про сто нас је рав но ду шно 
од би јао. 

Школ ске вла сти ме ђу тим гле да ле су му кроз пр сте. И ма да је сви ма 
по зна то би ло, да је он за др ти пи ја ни ца био, ни су га ста ви ли у пен зи ју. 
Он је не ка ко до кра ја го ди не увек са де цом до бар успех по ка зао. 

Ни је био оже њен не го ве чи ти мо мак. Имао је јед ну слу жав ку, која 
му је до тан чи на зна ла ћуд. Ви ше од два де сет го ди на, она га је вер но 
слу жи ла. 

По не ки пут га је она и у шко ли за ме њи ва ла. Исти на она нас је 
мо гла учи ти али ред у шко ли зна ла је др жа ти. То се обич но до га ђа ло, 
ка да је он до из не мо гло сти пи јан био. 

Чим је он сло бод ног вре ме на имао, од мах би се на шао у би ло ко
јој крч ми. Ту би он да без ика кве це ре мо ни је ча шу за ча шом ис пи јао, 
да се по сле ге га ју ћи на траг ку ћи вра ти. Ни ка да ни је до зво лио да га 
не ко ча сти. У дру штву ни је био из би рач. Са свим му је би ло све јед но 
ко с њи ме за сто лом се ди. Груб или не сно сан ни је био, ви ше је ћу тао 
и не што стал но пре ми шљао. 

Што се ње го ве на у че но сти ти че, био је у сво јој стру ци пе чен а и 
оп ште обра зо ва ње при лич но је имао. 

Док га ова опа ка страст ни је са вла да ла, чи тао је и учио вред но. 
Али од кад је со лопи ја ни ца по стао, ни шта га ду хов но ни је за ни ма ло. 
Од сва че га што је би ло ле по и уз ви ше но, ди гао је ру ке. 

Тек по сле јед ног до брог са та че ка ња, ја ви ла се по слу жи тељ ка и 
по зва ла нас, да се што бр же у учи о ни ци на ђе мо. На по слет ку учи тељ 
се ипак од лу чио, да нас ви ди и да нас по ска ми ја ма рас по ре ди. 

До бро се се ћам, ка ко је, кад смо ми сви у шко ли би ли из гле дао: 
сав за ја пу рен; у ли цу под буо, ско ро мо дар; кап ци и усне оде бља не и 
за те че не; бр ко ви по де бљи, ду гач ки и па ли низ обра зе; ви сок, гло ма зан 
и до бро ура њен. 

Ход му је био не си гу ран и не згра пан а ру ке дрх та ле.
Го во рио је не ја сно, гу та ју ћи ре чи, увек без на гла ска, мо но то но, 

као да га се ни шта ни је ти ца ло, шта ће на по слет ку, да ка же. 
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По ред све те ма не и не у ме шно сти, ни је се ни ко од нас на шао да 
га исме је. Сви ма на ма би ло је жао, ви де ти сво га ро ђе но га учи те ља у 
та ко јад ном ста њу. Жа ли ли смо га као да нам је ро ди тељ био. 

У ства ри он је спо со бан учи тељ и до брог ср ца чо век био. Кад би 
се мо гао од ре ћи те ње го ве опа ке стра сти, мо гао би дру штву би ти од 
по мо ћи. 

Али је из гле да ло да је он пот пу но у ђа вол ске кан џе упао и да га 
ни ка ква си ла ви ше из тих кан џи ни је мо гла спа си ти. Ко рак по ко рак 
па дао је он све ду бље и ду бље, да се на по слет ку, сав од пи ћа у нај ве ћу 
бе ду сро за. Ње гов крај је, крај сви ју око ре лих пи ја на ца. За и ста ко што 
су нам че тво ро школ ци при ча ли, та ко се у на шој шко ли и ра ди ло. 

Учи тељ је нам, тек по што нас је ис пи тао лек ци ју ту ма чио. Исти на 
то је би ло на тра шке, на кра ју ипак све нам је би ло ја сно и про ту ма че но. 

На тај на чин ми смо се ви ше сво јим тру дом не го за слу гом учи те
ље вом раз ви ја ли. И ко год нас је бо ље по сма трао, мо рао се уве ри ти да 
смо ду хов но до бро ко рак ну ли на пред. Би ли смо не са мо па мет ни ји 
не го наш ум је по стао мно го спо соб ни ји, да и те же ства ри пра вил но 
ре ша ва. Ве жба ју ћи се са ми, по ста ли смо са мо стал ни не бо је ћи се ни
ка квих те шких за да та ка.

Чи та ња књи га би ло је и овог пу та, са мо што ми ни је би ло мо гу ће, 
да ода бе рем шта сам ја хтео, шта је ме ни го ди ло, не го шта сам слу чај
но до био, то сам са мо мо гао чи та ти. Би ло је ту све га и сва че га, и до брих 
и рђа вих књи га. Ба сне, раз ли чи те ма ње при по вет ке и пу то пи си су ме 
за ни ма ли. Осо би то у пу то пи си ма сам ужи вао. 

Чи та ју ћи њих, за ми шљао сам, да сам пу ту јем. Сва ку ва рош, ре ку 
или бр до, што је пи сац слу чај но опи си вао, по тра жио сам на ма пи. Та
ко сам у то ку чи та ња у ми сли ма про пу то вао не са мо Евро пу, не го и 
це лу зе мљу, па чак и на Марс сам се пе њао. Ви део сам не са мо вул ка не 
и чи та ва мо ра не го и гле че ре са њи хо вим ле де ним вр хо ви ма. Ше тао 
сам се по нај леп шим ба шта ма, пло вио на нај бр жој ла ђи, ло вио ла ва и 
сло на, брао ба на ну и по мо ран џу. Цео тај ра зно ли ки жи вот стру јао је 
кроз мо је уз бур ка но ср це. И што год сам се ви ше одао чи та њу пу то пи
са, све сам ви ше же лео, да и ја по ђем у бе ли свет. Пе ши це са тор бом на 
ле ђи ма а шта пом у ру ци, да про кр ста рим све дру мо ве и све др жа ве. 
На гон ван дро ва ња за вла дао је це лом мо јом при ро дом. 

У је дан пар хтео сам, да по бег нем од ку ће. Чак сам и дру го ве вр бо
вао за тај пут. Али не ка ко баш у то до ба от по че ле су ки ше и хлад ни 
ве тро ви. То ме је упла ши ло те сам на кра ју на пу стио тај план. 
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У ср цу мо ме и да ље је ти ња ла же ља за пу то ва њем. Кад ни је ишло 
друк чи је, ја сам са дру го ви ма уо бра жа вао, да пу ту је мо од ва ро ши до 
ва ро ши, од др жа ве до др жа ве, на зи ва ју ћи по је ди не ули це и ћо шко ве: 
Па риз, Рим, Аме ри ка, Афри ка итд. Као пра ви пут ни ци на то ва ри ли смо 
на ле ђа пу но раз ли чи тих ства ри са кар та ма за пу то ва ње, на пра вље ним 
од кар то на. Од вре ме на на вре ме за стај ки ва ли смо, ужи ва ју ћи у на шем 
Па ри зу, Ри му, час у дру гим ва ро ши ма, по ред ко јих смо про ла зи ли. 

Био је то је дин ствен при зор, ви де ти нас, ка ко озбиљ но ко ра ча мо 
не оба зи ру ћи се на свет, што смо уз пут су сре та ли. Њих ско ро, да ни
смо, ни ви де ли. Пред на шим очи ма леб де ли су са мо ли ко ви Фран цу за, 
Аме ри ка на ца, Цр на ца. 

Чи та ју ћи да ље, ка ко су пр ви љу ди по др ве ћу има ли сво ја скро ви
шта, где су се но ћу од ди вља чи скри ва ли и ми смо угле да ју ћи се на њих 
по че ли по др ве ћу, да се ве ре мо и та мо смо гра ди ли од ку ку ру зо ви не 
и сла ме гне зда. Ту ви со ко у ва зду ху, ско ро на вр ху др ве та, чи ни ло нам 
се да је мно го леп ше жи ве ти. Ту нас ни ко ни је мо гао уз не ми ра ва ти, ту 
смо мо гли не сме та но без ту тор ства ста ри јих, са ми сво ји би ти го спо
да ри. А то је на ма, де ци ја ко го ди ло.

Оту да смо, шћу ћу ре ни гор до гле да ли до ле, за ми шља ју ћи се бе као 
не ке по луп ти це у чо веч јем об ли ку. Да би смо још ви ше на њих на ли
чи ли, на ле ђа и гла ву, на ме та ли смо ко ко ши јег и гу шчи јег пер ја. За тим 
смо ко до ма ћа жи ви на и пти це от по че ли: ку ку ре ка ти, га ка ти, бле бе
та ти и цвр ку та ти. По сле то га обич но је на стао смеј и ра до сно деч је 
ки ко та ње. Ако је на зе мљи ио ле мо гу ће би ло би ти сре тан, ми смо у то 
до ба би ли за и ста срет ни. Не са мо да смо се бе за ми шља ли срет ним, 
не го и сви ко ји су у на шој бли зи ни би ли тре ба ли су од на ше сре ће не
што сре ће да оку се. 

На ше мла де ду ше ја ча ло је и кре пи ло не ко нео бич но ду шев но 
рас по ло же ње. Пред на шим очи ма би ло је све ру жи ча сто и ле по. О не
во љи и о бе ди, што је уо ко ло нас вла да ла, ни смо ни по што хте ли да 
зна мо. Стре са ли смо се и са ме по ми сли, да не ком од љу ди не иде ко 
што је пра во и по ште но. 

И дру га де ца, угле да ју ћи се на нас, от по че ла су, да се ве ру по др
ве ћу али на ше срет но за до вољ ство ни ка да ни су уме ли да се би при ба
ве. С јед не стра не, што за то ни су има ли до вољ но сми сла а с дру ге, што 
су стал но ме ђу со бом по це па ни би ли. 

Због то га тај наш чу дан жи вот, што смо по др ве ћу про во ди ли, 
ни је се мо гао по се лу да про ши ри. 
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По сле из ве сног вре ме на, рђа ви да ни и ки ша, што је баш у тај пар 
на сту пи ла, при мо ра ли су нас, да на пу сти мо тај наш не ви ни шпорт. А 
и не што дру го уз то се до го ди ло. Не са мо на де бе ла др ва, не го и на 
сва ко ма ло ја че др во, на ви као сам да се пен трам. Јед ном при ли ком, 
кад сам се на не кој по ста ри јој кру шци, ко ја је до ста тру ла и су ва би ла, 
пен трао, сло ми ла се гра на на ко јој сам се део и стр мо глав це на па тос 
од ци га ља ја сам пао. Та да сам се те шко озле дио, ра се кав ши бра ду до 
са ме ко сти на до њој ви ли ци. По ве ћа бе ле га од те озле де оста ла ми је 
за у век.

При бли жа вао се час, кад сам опет мо рао, да ме њам учи о ни цу и 
учи те ља. 

Сту па њем у пе ти раз ред, ко ји је био у јед ној учи о ни ци са ше стим, 
ја сам тре бао да се осло бо дим мно гих сво јих деч јих на ви ка.

Сад ни је би ло ви ше ша ле, до шао сам под ру ку пра во га мај сто ра. 
Нов учи тељ Јо ван На стић био је на да ле ко по знат не са мо као прак ти
чан учи тељ не го и као из вр стан пе да гог. По сле свр ше не учи тељ ске 
шко ле он је у оно до ба, што је рет кост, био од ла зио у Швај цар ску ра ди 
да љег уса вр ша ва ња у сво јој стру ци. 

Био је у пу ном сми слу Евро пе јац и до крај но сти скро ман. За љу бав 
сво га се ла, остао је у Ср бо бра ну, ма да су га ви ше пу та ау том не вла сти 
хте ле, да пре ме сте на ве ћи по ло жај.

За вре ме мо га шко ло ва ња био је већ у го ди на ма. 
Имао је сит но, сме жу ра но ли це, са ма лом у шпиц бра ди цом, очи

ма жи вим и теч ним, при јат ним гла сом. Кад је ма ло уз бу ђе ни ји био, 
го во рио је, ви ше пе ва ју ћи. 

Сва ка ње го ва реч и ми сао има ла је сво је ме сто. Ни ка да ни сам 
при ме тио да се ко ле бао, кад је хтео не што да из ра зи. За то су ње го ве 
ре че ни це би ле увек од сеч не и за о кру же не. Ни је би ло слу ча ја, да он на 
на ша бе за зле на пи та ња ни је ја сно и од ре ђе но од го ва рао. С то га смо га 
од мах у по чет ку не са мо за во ле ли не го и по што ва ли.

По стао нам је у све му узор. Без ика квог раз ми шља ња, ми смо све 
ње го ве на зо ре за го то во при ма ли. 

Све што нам је пре да вао, би ло нам је дра го. Ни је дан пред мет ни
смо за по ста вља ли. Он је све пред ме те ве што у јед ну це ли ну умео, да 
по ве же. А све је ишло на то да нам дух по диг не и ум на те ра, да сву 
сво ју моћ до крај но сти ис ко ри сти. 

По ла га но, ми смо ис тра жи ва ли су шти ну сва ке ства ри и не ка ко 
гле да ли, да је хар мо нич но по ве же мо са оста лим ства ри ма. По че ли смо, 
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да свет гле да мо са ви шег гле ди шта. Раз у ме се, кол ко је наш мо зак то 
до пу штао а учи тељ нас је са мо ис по ма гао. Он је тач но знао и од ме рио, 
ко ли ко смо у ста њу, да схва ти мо и ко ли ко ви со ко сме мо, да уз ле ти мо. 
Ни по што ни је до пу штао да се из гу би мо у ма шта ри ја ма.

Од књи га са ве то вао нам је, да чи та мо на пр вом ме сту исто ри ју. 
Без ње ног зна ња ни нај про сти ји се љак не би смео жи ве ти. По мо ћу 
исто ри је до би ва се и пра ва сли ка о ми ну лим вре ме ни ма. Све у њој зи 
тре ба, да је ствар но и без уви ја ња из ра же но. Та ква исто ри ја је пра ва 
учи те љи ца на ро да. 

Та квим про стим ре чи ма умео је он, да у на ма про бу ди же љу за 
на у ком. И то за пра вом на у ком, ко ја је је ди но исти ну при ча ла. 

О при ро ди, о биљ ном и о жи во тињ ском цар ству го во рио нам је 
све у са мим при ча ма. Уоп ште глав на озна ка ње го вог пре да ва ња, би ла 
је да он са ле пим ре чи ма и пра вил ним сти лом, украт ко обе ле жи све 
цр те, што се о не ком пред ме ту има ле из не ти.

Ни ка ко ни је тр пио, да о том пред ме ту или ства ри, не што нео д ре
ђе но или ра па во, оста не у на шој па ме ти. Сва ка и нај ма ња ствар чи ца 
и ње на нај не зна чај ни ја осо би на би ла је од ње га, на ње гов свој ствен 
на чин при ка за на. 

Ни шта, ама ни шта ни је се од ње га оте ло, кад је тре ба ло да се до ђе 
на чи сти ну! О ве ри и о вер ским ства ри ма, др жао се дог ме. По кадкад 
са мо пра вио је и то вр ло опре зно при мед бе. У глав ном био је ре ли ги
о зан на свој на чин. Ипак нас је пу стио да ве ру је мо као што су на ши 
ста ри ји ве ро ва ли. 

Из ме ђу на у ке и ве ре, гле дао је да нас уве ри, да је по треб но из ми
ре ње. Нај па мет ни ји љу ди и уз ви ше ни ду хо ви, по ње му, би ли су нај ре
ли ги о зни ји. 

Без вер је је отво ре но осу ђи вао, на во де ћи да је чо веч ји мо зак и су
ви ше узак и јед но стран, да о суд би ни све та има де пот пу ну сли ку.

А ако би по ред то га, не ко ипак уо бра зио, да зна де и по след њу 
исти ну, то би би ла са мо јед на ка ри ка ту ра од исти не и ни шта ви ше. 

С то га, ако смо ма нај ма ње хте ли, да по ђе мо у стра ну, он нас је 
сме ста за др жао и опо ме нуо, да то ни је пра ви пут. Он да нам је на ши
ро ко и на ду гач ко све ис при чао, што се о тој ства ри и о том пред ме ту, 
мо гло до сад до зна ти. 

Ка ко ће у да ле кој бу дућ но сти чо ве чан ство из гле да ти, ни је се мно
го бри нуо. Ве ро вао је, да је свет у стал ном по ми ца њу на ви ше, да крај
њу тач ку са вр шен ства ни ко не ће по сти ћи: ни по је ди нац, ни дру штво, 
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ни др жа ва. Увек ће не што, мо жда нај глав ни је фа ли ти, да сли ка бу де 
са вр ше на. 

Али да на шње дру штво у мно гом че му, мо жда ће се из ме ни ти. 
Мо жда ће они, што су слу чај но би ли го ре, би ти су тра до ле. То ме ђу тим 
ни шта не ме ња на ства ри. То је не што, што са су шти ном ства ри не ма 
ни ка кве ве зе. То је вар ка, ко ја об ма њу је љу де. 

Ни је чу до, што смо под та квим ру ко вод ством и ми де ца по че ли, 
да ми сли мо друк чи је. 

Али ка ко је на ше ми шље ње по ред све га то га до ста нео д ре ђе но и 
ла ба во би ло, ми смо услед то га по не ки пут код на ших ста ри јих не при
ли ка има ли. Осо би то, кад смо хте ли, да бу де мо и су ви ше му дри и 
па мет ни. Ста ра је исти на, да су стармла ди увек не згод ни и у по ро ди ци 
би ли.

За те две го ди не, у пе том и ше стом раз ре ду, учи ли смо осим ла
тин ског је зи ка, ско ро све пред ме те, што се уче у пр вом и у дру гом 
раз ре ду гим на зи је. Не ке пред ме те још смо оп се жни је пре ла зи ли, не го 
што се та мо ра ди ло.

Ко је био вре дан и па жљив, мо гао је са тим зна њем у жи во ту до
бро про ла зи ти. За на ше се ља ке, то је би ло до вољ но.

Али ни је са мо то зна ње би ло све, што нас је учи тељ Ј На стић на
у чио. Мно го ви ше има ли смо од ње го вих му дрих и уме сних са ве та, 
што нам је уз гред уз школ ски про грам да вао.

Сва ку згод ну при ли ку он је упо тре био, да нам из ло жи сво је ис
прав но ми шље ње: ка ко да се вла да мо, ако ми сли мо да ље, да по ха ђа мо 
дру ге, ви ше шко ле; ако же ли мо да се ода мо тр го ви ни и за на ту а ка ко, 
ако хо ће мо, да оста не мо код ку ће, да оре мо оче ву и де до ву зе мљу. 

За сва ку стру ку, знао је он да ка же ле пу реч. Са свим је све јед но 
би лопо  ње го вим ре чи машт а ће ко у жи во ту да бу де. Глав но је, да је 
у сво јој стру ци над ма шио рад и уме шност про шлог по ко ље ња и да је 
за не ко ли ко ко ра ка кре нуо у на пред. 

Про грес и ко ра ча ње на ви ше, то је био пут, ко јим су на пред ни 
на ро ди ко ра ча ли. И наш на род оп ко љен и ис пре се цан од ту ђи на, мо рао 
би то до бро да уту виСа мо не у мо ран и па ме тан рад је у ста њу, да са
чу ва, што је с му ком и зно јем у то ку ду гог вре ме на, ство ре но. Осим 
тих вр ли на нео п ход но је по треб но, да на род ни ка да не кло не ду хом и 
да се стал но бо ри за сло бо ду. 

И то не са мо за сло бо ду др жа ве и дру штва, не го и за сло бо ду по
је дин ца.
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Под не ка квим из го во ром, да је др жа ва и дру штве ни по ре дак у 
опа сно сти, не сме до зво ли ти, да је дан или ви ше љу ди за вла да ју др жа
вом. А по го то ву, да се не ко ме да де, да ра ди и де ла ка ко му је са мо по 
во љи. Сва ки, ма ко био, ду жан је да од го ва ра не са мо пред сво јом са
ве шћу, не го и пред на род ним су дом! Ни ко ме се не сме пу сти ти, да 
на ра сту до не ба ро го ви, јер ни шта ни је жа ло сни је, не го кад обе сна 
ти ра ни ја за вла да над љу ди ма. 

Ни сла ви ти су ви ше пр ва ке ни је са вет но. Љу ди су ко љу ди, што 
им ви ше ла скаш, они се ви ше ква ре.

Онај је пр вак, пра ви пр вак и ве ли ки чо век, ко ји и на нај ви шем 
по ло жа ју ни је из гу био рав но те жу и остао скро ман. Сла ва је вр ло коб
на реч, она је на по слет ку мно ги ма за гор ча ла, осо би то ако је си лом 
из ну ђе на. По ли тич ка сла ва је обич но та кве при ро де. Ниг де лак ше 
не го у по ли ти ци сте ћи сла ву. Гр ла ти и лак та ши нај бо ље ра зу му тај 
за нат. Оста ло, што је с ти ме у ве зи, до ла зи са мо од се бе.

Пра ве сло бо де не ма без сло бод них љу ди. А сло бод ни љу ди пре 
све га мо ра ју има ти сво ју лич ну сло бо ду. Њих не сме, ни др жа ва ни 
дру штво, на те ра ти да им бу ду по ни зни ро бо ви и да им под ви дом за
јед ни це ус кра те, да са мо стал но ми сле и ра де. 

Ку лук и там ни ца ни је за сло бод не љу де, ни за сло бод ну др жа ву.
Ко би мо гао још све ис при ча ти, што је тај наш до бри учи тељ нас 

на у чио. 
Он, исти на, ни је то отво ре но ис по ве дао, не го увек ви ше у сли ци 

и у при чи, кад му се за то да ла при ли ка. Ми смо жељ но че ка ли, да он 
та ко не што от поч не. Он да би смо се сви у уво пре тво ри ли и слу ша ли 
би смо га. А љу ти ли би смо се, кад је крај при че и ча са био. 

Он би устао и хтео, да иде али ви де ћи, да ми мир но и да ље се ди мо, 
сео би и сам и да ље на ста вио, да при ча.

Дан по дан, па се при бли жа вао крај школ ске го ди не. Овом при
ли ком, ја сам имао са мо јим дра гим дру го ви ма да за вр шим ше сти 
раз ред!

Жа ло сни да тум у мо ме жи во ту био је тај дан. Као вар љив сан за 
тре нут ока не ста ло је све га, што ми је у де тињ ству нај дра же би ло. Као 
раз би јен кр чаг лу па ло ми је ср це за из гу бље ном сре ћом. Од гла ве до 
пе те об у зе ла ме је те шка ту га. 

Осе тио сам, да су ми за у век од ле те ли да ни деч је ра до сти. За час 
на све че тир стра не све та раз и шли се мо ји мла ди дру го ви. Ни ко их 
ви ше на све ту не ће мо ћи за јед но по ку пи ти. А мо ји дра ги учи те љи 
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оста ли су, док им жи вот тра је, да и да ље про све ћу ју ма ли ша не ко ји су 
за мном и за мо јим дру го ви ма, уза стоп це до ла зи ли. 

Сме ста, по сле свр ше ног ше стог раз ре да, ис кр сло је пре дам ном 
јед но по ме не нео бич но ва жно пи та ње: шта ће сам ном од сад би ти; куд 
ћу да се окре нем? 

Го ди не 1886. умро је мој до бри отац у сво јој 51 г. Опа ка ср ча на 
бољ ка го ди на ма га је под гри за ла. У по след ње вре ме све ње не рђа ве 
по сле ди це на сту пи ле су: за гуш, те шко ди са ње, ото ци. 

Ње го во са мрт но му че ње тра ја ло je не ко ли ко да на. За то вре ме ја 
сам био сав у не кој гро зни ци. Из по боч не со би це не пре ста но сам ослу
шки вао и оче ки вао нај го ре. Ма ти ме је го ни ла, да лег нем али ја ни сам 
мо гао да се скра сим. Осо би то кад сам из гу био сва ку на ду и осе ћао, да 
му не ма спа са. Али на по слет ку што је мо ра ло, да на сту пи, на сту пи ло 
је. Отац мој умро је, бо ре ћи се до кра ја са сво јим жи во том. 

Мој жи вот по сле ње го ве смр ти за ду го је био без во ље и без ика
кве на де. Лак ше ми је би ло, са мо кад сам на ње го вом гро бу, мо гао, да 
се од ср ца ис пла чем. 

Сад сам на но во по стао си ро че, и ја и мој брат Ла за. На ша ма ти, 
као ум на же на, зна ла је да нас, кад год је тре ба ло, уте ши. Сву сво ју 
бри гу и сву сво ју сна гу, уме ла је она, да удво стру чи не во де ћи ни о чем 
дру гом ра чу на је ди но о на шој сре ћи. За њу ви ше дру гог све та ни је би
ло. Из очи ју јој се ви де ло, да смо јој од сад ми је ди на на да би ли. 

По за ко ну си ро тињ ски сто по ста вио нам је за ту то ра стри ца Ла
за ра. Он је имао уз на шу ма тер да па зи на нас, док не до стиг не мо пу
но лет ство. Ме ђу тим, на ша ма ти уме ла је и без ње го ве по мо ћи да нас 
упу ти куд је тре ба ло. 

Осим дру гих вр ли на и спо соб но сти на ша ма ти би ла је по но сна и 
увек же ле ла, да ње на ку ћа бу де за па же на. Тру ди ла се, да на ше је ло, 
на ше оде ло и све дру го бу де што бо ље. И ако је све то њој уро ђе но би
ло, ипак по сре ди ту је и не што од су је те би ло. 

Да ле ка ње на род би на би ла је, ко ја ма ње, ко ја ви ше го спод ско га 
ро да. Та ко нам је она ви ше пу та при ча ла да је у срод ству би ла са Јол. 
Ан дре је ви ћем пи сцем, са Ил ком Мар ко ви ће вом, ко ју је краљ Ми лан 
у там ни ци дао умо ри ти, са по пов ском по ро ди цом Ми ло ва но ви ћа. А 
по ред то га и на ша по ро ди ца ни је би ла на од мет, ни је би ла по след ња. 
И њу је не кад плем ство ки ти ло. Све је то ма шту на ше ма те ре сил но 
уз бу ђи ва ло. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа



111

Ка ко би би ло, да и ње на де ца по ста ну пра ва го спо да. Она би се и 
да њу и но ћу тру ди ла, са мо кад би то јед но мо гла, да по стиг не. С то га 
ма ка ко, да су је не ки су се ди на го ва ра ли, да се не упу шта у ве ли ке тро
шко ве око шко ло ва ња де це, она се и да ље твр до гла во сво га ми шље ња 
и сво је же ље др жа ла.

Баш у то до ба, до шао је на до пуст ге не рал штаб ни ка пе тан цар ске 
вој ске Сте ван Про да но вић. Он нам је био бли ски ро ђак, брат од стри
ца. По се тив ши нас, он је на шу ма тер на го во рио, да ме у вој ну шко лу у 
Ка ме ни ци да де.

Ја исти на ни ка ко ни сам во лео, да бу дем офи цир али кад ни је ишло 
друк чи је, био сам го тов да и то по ку шам. 

На мо ју ве ли ку сре ћу оп штин ски од бор, ко ји је имао да би ра пи
том це, ме сто ме не иза бра ло је Слав ка Ка ћан ског, си на по па Ла зе. 

И ако ме је би ло ма ло сра мо та, што сам код из бо ра про пао, у ср цу 
сам се ра до вао, да ме је та сре ћа ми мо и шла. 

III

Ка ко се је сен при бли жа ва ла а школ ска го ди на би ла на пра гу, мо
ра ло се бр зо од лу чи ти, шта ће сам ном на по слет ку, да бу де. 

Ја сам, без ика квог ус те за ња, при стао да идем да ље у шко лу. Би ло 
је са мо пи та ње, да ли у Вр бас, где је би ла че тво рораз ред на ма ђар ска 
гим на зи ја или у Но ви Сад у срп ску ве ли ку гим на зи ју. 

Ка ко је са свим при род но би ло, да ја као срп ско де те ме ђу срп ску 
де цу одем, при ста ла је ма ти да се упи шем. 

Мој те ча по ма те ри Па ја Ала бу рић, био је у то вре ме раз но сач 
„Бра ни ка”, глав ног ор га на ли бе рал не стран ке. У ње го вој ку ћи, до био 
сам стан по јеф ти ној це ни. Осим то га на ша ма ти кад год би у Но ви Сад 
до шла, до не ла би што је ви ше мо гла: ма сти, бра шна, жи ви не, са пу на 
и шта ти ја знам, све дру го. Не као ту ђин већ као ро ђе ни члан по ро ди це 
сам био сма тран. Уга ђа ло ми се као да сам код сво је ку ће био.

Мој те ча био је нео бич но до бро ћу дан чи ча. Ње го во ру ме нобе ло 
ли це не пре ста но је пра тио и кра сио не ки ту жан осме јак. Био је кру пан, 
ја ки и до ста уго јен. Бра ду је но сио ду гач ку. И био је до ста се де ко се. 

Го вор му је био благ и тих. Ср це је имао као го лу би је. Пре ма ме ни 
био је вр ло не жан. А и ту ђу де цу је ја ко во лео. 

За нај ма њу сит ни цу, мо гао је, да за пла че. 
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Чи тао је, кадгод је вре ме на имао и во лео, да нам по сле то га, све 
од ре чи до ре чи по ла га но и са осе ћа јем ис при ча.

Раз но сио је сва ко днев но „Бра ник” а чи тао Ми ле ти ће ву „За ста ву”.
Ње го ва ду ша, би ла је ду ша пра вед но га чо ве ка.
Мо ја тет ка а ње го ва же на Ма ри ја би ла је са свим дру ге при ро де и 

дру го га ко ва. И ако је би ла ро ђе на се стра мо је ма те ре, ни уче му ни је 
на њу ли чи ла. 

Би ла је ма ле на, пу на и вр ло жи ва. Ли це јој је би ло окру гло а цр те 
са вр ше но пра вил не. Очи, нос, обр ве, све је би ло у скла ду. Усне су јој 
би ле тан ке и као да је увек хте ла, да ус пи ја са њи ма. 

Ко су је има ла гу сту, пла восме ђу и ду гач ку. 
Ка жу, за њу, да је би ла у мла до сти пра ва ле по ти ца. 
Али што је код ње би ло је дин стве но и фи но, то је био њен дух. Ма 

би ла до бре или рђа ве во ље, би ла је јед на ко и озбиљ на и до сто јан стве на. 
Во љу је има ла као од че ли ка, гво зде ну. У ње ној ку ћи би ло је као у 

апо те ци. Све се зна ло, где шта тре ба да сто ји. А чи стун ка би ла је као 
ни ко на све ту. Оно што је код ње би ло је дин стве но и фи но то је био 
њен дух. 

Сви ми у ку ћи, мо ра ли смо, да је слу ша мо. И то не што смо је се 
бо ја ли, не го што смо осе ћа ли, да је све, што је она хте ла и ура ди ла, би ло 
до бро и у ре ду. Кућ ни, уо би ча је ни ред ни ко ни је смео пре кр ши ти, чак 
ни сам те ча. На сат мо рао је сва ки члан код ку ће, да бу де. Ко се ма за 
ми нут за ка снио, не са мо, да ни је до био је ло, не го је од тет ке још мо рао 
да под не се те шке грд ње, јер она за ша лу ни ка ко ни је хте ла да зна. 

Сплет ке, иа ко не ви не при ро де оне би ле, мр зе ла је она из дна ду ше, 
а сплет ка ре пре зи ра ла, ма ко, да су они би ли. За сва ђу ни кад рас по ло
же на ни је би ла, увек ја ма ка ко да јој је те шко би ло, зна ла на вре ме и 
до сто јан стве но да се укло ни.

У ком ши лук на раз го вор или по се ло ни је ра до ишла. Ње на је сва 
сре ћа, са мо ње на ку ћа би ла. Не, што је мр зи ла мо жда дру штво, не го 
што јој оно баш ни ма ло ни је од по тре бе би ло, јер је све, што је њој зи 
дра го и ми ло би ло, код ку ће сво је до вољ но има ла.

На све ту ни ко, осим бо га, ни је њој зи стра ха ули вао.
Све што пред ње ним очи ма ни је би ло пра во и по ште но, пре зи

ра ла је.
Као не ка моћ на, ма ти ца би ла је она и ср це и ду ша це ле ку ће. 
Ми сви оста ли у ку ћи ра до смо је слу ша ли и све при хва ћа ли, што 

је она и без ика квог при ти ска, сви ма на ма на ре ђи ва ла. Те ње не за по
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ве сти ни су на ма те шко па да ле, јер све што је у њи ма зах тев но би ло, за 
на шу сре ћу и за на шу љу бав је чи ње но.

Три ни ске и уске со би це са уском ба штом ис пред ку ћи це и ма ло 
дво ри шта остраг од ку ће, то је би ло све, што је мој те ча имао. 

Та ма ла ку ћи ца сви де ла ми се, чим сам у њу пр ви пут сту пио. Те
чи на де ца: Ка ти ца и То ша и ако су већ од ра сли би ли и свој хлеб са ми 
по ште но за ра ђи ва ли, жи ве ли су још увек са ро ди те љи ма за јед но. Они 
су ме та ко ђер као и њи хо ви ста ри ји обе руч ке при хва ти ли.

Сад је са мо тре ба ло, да и ја с мо је стра не по ка жем, да сам им за то 
од свег ср ца бла го да ран. И ја сам, ко ли ко год сам мо гао, тру дио се, да 
то и учи ним.

Та ко је ме ђу на ма од пр во га ча са за вла да ла не по му ће на сло га. 
Ка ко су обо је вр ло би стри и да ро ви ти би ли, да ло се с њи ма увек 

па мет но рас пра вља ти. Би ло је ту о све му и сва че му го во ра.
У то вре ме ме ђу Ср би ма у Вој во ди ни био је ве ли ки раз дор, јер чим 

је Ми ле тић са по ли тич ке по зор ни це си шао, от по че ло је це па ње у па
рам пар чад ње го вих при ста ли ца.

На три та бо ра по де ли ло се Срп ство на: вла ди нов це, ли бе ра ле и 
ра ди ка ле. Још пре пар го ди на 1882 год би ла је са зва та ве ли ка скуп шти
на у Ср бо бра ну. На њој је тре ба ло да се иза бе ре Ми ле ти ћев на след ник 
и при хва ти „Беч ке реч ки про грам”. 

На жа лост то ни је учи ње но, не го уз нај ве ћу лар му и га ла му још 
ви ше су се раз и шли ду хо ви. Од то до ба на ста ла је ме ђу Ср би ма бра то
уби лач ка бор ба. Не би ра ју ћи сред ства, про тив нич ки та бо ри кле ве та
ли су јед ни дру ге. 

У по чет ку рас це па, на род сам још увек је ве ро вао у Ми ле ти ћа и у 
ње гов дух, јер су раз ли ке у про гра ми ма ли бе рал не и ра ди кал не стран
ке вр ло не знат не би ле. Љу ди истих по гле да и истих ста ле жи би ли су 
по де ље ни у обе стран ке. Са мо вођ ство и пр ва ци би ли су им дру ги. 

Све што се та да на по ли тич ком по љу ра ди ло, би ла је ско ро ис кљу
чи ва лич на ствар вођ ства јед не или дру ге стран ке. При ста ли це њи хо
ве би ле су не моћ не, да про грам ски ис ту пе и бра не сво ја уве ре ња.

Чак ни при из бо ру за пар ла мент у Пе шти ни су мо гли ра ди ка ли и 
ли бе ра ли за јед но да иду. 

Пр ва ци су се и по ред то га не пре ста но гло жи ли. 
Ни је он да чу до, да је и на род по пу стио. На све стра не на стао је 

за стој, збр ка и ве ли ки ха ос. Због на ше не сло ге, упор не бор бе про тив 
угње та ча на ше га на ро да у ве ли ком сти лу ни су се мо гле пред у зе ти. 
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Са мо мр ви це на ау то ном ном по љу по ску пу це ну да ле су се ис кам чи
ти од Ма ђа ра, ко ји су та да већ уве ли ко, гла сно и ја сно пред це лим 
све том про гла си ли, да у Ма ђар ској жи ви са мо је дан је дин ствен на род.

Ме ђу Ср би ма нај же шћа бор ба би ла је у Но вом Са ду. 
У та кву не сло жну сре ди ну, упао сам ја, кад сам се упи сао у пр ви 

раз ред гим на зи је. Сре ћа, што ни ја, ни мо ји но ви дру го ви ни смо још 
би ли за ра же ни по ли тич ком стра шћу. 

Ми смо сви у Но ви Сад до шли да учи мо. То је би ла на ша глав на 
же ља. Све дру го би ло је за нас уз гред но и без вред но сти. 

Ту у срп ску Ати ну из го ди не у го ди ну до ла зи ла је Срп чад из це ле 
Вој во ди не. Ту је од вај ка да би ло ле пе срп ске ми сли и срп ске во ље. Отуд 
је са свих стра на зра чи ло срп ско ро до љу бље. 

Но ви Сад је био цен тар, ко ји је кад ви ше а кад ма ње при вла чио 
све, што је у Бач кој, Ба на ту, Сре му и Ба ра њи срп ски ди са ло. 

Ни је тре ба ло про ве сти са мо не ко ли ко да на у Но вом Са ду па да се 
чо век осе ти ку ра жни ји и бо љи. 

Та ко сам и ја већ пр ви дан, ка да сам у шко лу до шао, био нео бич
но уз бу ђен и пре ко ме ре за до во љан. Го ди ло ми је но во дру штво и но
ви дру го ви.

И ако смо из сви ју кра је ва Вој во ди не и пот пу но не по зна ти јед но 
дру гом би ли, ипак смо се од мах, без мно го ре чи, бра тин ски спри ја те
љи ли.

За не ко ли ко да на, па је наш раз ред јед но ду шан био, као да смо из 
јед ног се ла или из јед не ва ро ши би ли.

Ве ли ке раз ли ке у на шим ми сли ма и у на шим осе ћа њи ма ни је би
ло иа ко смо де ца раз ли чи тих ста ле жа би ли.

Од мах од по чет ка ја сам гле дао, да са сви ма бу дем у што бо љем 
при ја тељ ству. Али сам ујед но из ме ђу дру го ва по не ке већ ма за во лео. 
То су он да по ста ли мо ји при сни при ја те љи. И дру ги су та ко исто ура
ди ли. Услед то га у на шем раз ре ду бр зо су из ни кле ома ње гру пи це. На 
на шу сре ћу, те раз не гру пи це ни су би ле ме ђу со бом у за ва ди. На про
тив, кад је тре ба ло за јед нич ки да се ис ту пи, би ли смо сви као јед на 
ду ша. А вр ло ма ли број је био, кад смо у не во љи би ли, да се од нас 
одво јио и да нас је на пу стио. 

Мо ји пр ви и нај бо љи дру го ви би ли су: Пе ра Пут ник, Урош По по
вићПе ци ја, Све ти слав Сте фа но вић, Јо ван Ла кић, Ми лош Ми ја то вић, 
Иса Ба јић, То дор Ше ћер ко вић, Ва са Бог да но вић, Мак сим Ста ну ло вић 
и дру ги. 
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Ка ко сам још у Ср бо бра ну мно гошто шта  учио, што се ов де пре
да ва ло, ни сам имао са уче њем бог зна ка кве гла во бо ље. 

На ши про фе со ри би ли су ка ко ко ји: бо љи и ло ши пе да го зи; бо љи 
и ло ши љу ди. 

Ма те ма ти ку нам је пре да вао Ва са Пу ши брк, ко ји је та да упра ви
тељ гим на зи је био. О ње му су, мал те не сви ђа ци јед на ко ми шље ње 
има ли. 

Као упра ви тељ био је мо жда нај згод ни ји и нај спо соб ни ји од сви
ју про фе со ра, јер је имао чвр сту ру ку. Пре ма ђа ци ма био је увек ја ко 
не по вер љив. Сва ко га је пре ко на о ча ри гле дао и не што сум њао. Осим 
то га био је опа ко зло пам ти ло. Те шко оном, ко му се слу чај но за ме рио. 
Да се био одао на по ли циј ску стру ку, си гур но би да ле ко до те рао. 

Био је пун, де бео, у ли цу об ра стао бра дом, про сед, у хо ду тром а 
у го во ру спор, че сто по на вља ју ћи јед но те исто. 

Као про фе сор ни је био ме ђу нај бо љи ма. Те шко је пре да вао и не
спрет но ту ма чио. Увек мо но то но, без ика квог на гла ска и без ика квог 
осе ћа ја. 

Не са мо да нам ни је оми лио ма те ма ти ку, не го шта ви ше он нас је 
од ње још ви ше од био. Ра чун нам због то га ни је мо гао за ср це, да при
ра сте. Ра чу на ли смо, кол ко смо са мо мо ра ли, али сам пред мет ни смо 
бог зна ко ли ко во ле ли. Због то га се ни ко од нас ни је мно го тру дио, да 
у су шти ну ма те ма ти ке уђе. Не, на шом мр жњом, не го не спо соб но шћу 
про фе со ра, да нам је оми ли.

И у дру гим раз ре ди ма, где је Пу ши брк пре да вао ма те ма ти ку, исто 
су та ко про ла зи ли ђа ци. И они су се ту жи ли, да им ра чун неј де од руке.

Ве ли ку за слу гу Пу ши брк је за гим на зи ју ипак имао. Он је ви ше 
не ко ико дру ги умео ка ко код ау то ном них та ко и код ма ђар ских вла
сти, да за шти ти ин те ре се ње не. Осо би то код ових по след њих, знао је 
ве што, да се до дво ри и да са чу ва, што се са чу ва ти да ло. 

Већ у то до ба ма ђар ска вла да ме ша ла се ја ко у на ше про свет не 
ства ри. Хте ла је по штопо то да сав про грам на ста ве бу де је дин ствен у 
це лој Ма ђар ској. С то га су јој, на ша гим на зи ја и све дру ге на ше шко ле 
трн у оку би ле. 

Ме сто у на уч ним исти на ма тре ба ла је на ша омла ди на, да се вас
пи та у ма ђар ском ду ху. Је зик ма ђар ски тре ба ло је, да за ме ни је зик 
срп ски чак и у по ро ди ци. 

Исто ри ја, ка ко су је у ма ђар ским уџ бе ни ци ма при ре ди ли, тре ба
ла је, да нам по ка же сву ве ли чи ну ма ђар ског ства ра ња.
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Око ма ђар ске хи ља ду го ди шње кул ту ре све на род но сти у Ма ђар
ској има ле су да се оку пе. 

Са мо ма ђар ски ге ни је је у ста њу, да у сво јој мо ћи др жи и чу ва од 
Кар па та до Ду на ва бо га та зе мљи шта. 

Кру на Св. Сте ва на би ла је сим вол те ве ре, што је Ма ђа ри ма ули
ва ла на ду, да ће по сле из ве сног вре ме на пу тем на сил не ма ђа ри за ци је 
оства ри ти сво је пла но ве. 

За то, чим је на год ба од 1866/7 г. скло пље на, да ла се це ла Ма ђар ска 
на по сао. Нај вер ни ји и нај ак тив ни ји би ли су Је вре ји, ко ји су пр ви усво
ји ли про грам ве ли ке Ма ђар ске. Они су се свим сво јим сна га ма, ду хов
но и ма те ри јал но, за ло жи ли, да Ма ђар ска што пре ста не на сво је но ге 
у „еко ном ском по гле ду” и да бу де са мо стал на и ја ка.

На све стра не ди за ли су фа бри ке, осо би то су се жу ри ли да Пе шту 
из гра де, да је што пре учи не сре ди штем це ле др жа ве. Са о бра ћај, тр го
ви на и бан кар ство, све је то тре ба ло, да се усре сре ди у Пе шту. 

Је вре ји из Га ли ци је и из Ру му ни је не пре ста но су сти за ли у Ма
ђар ску, а нај пре у Кар па те и Ере дељ, да ода тле по сле до спу до са ме 
Пе ште и нај зад да ље до ле све до Ду на ва. За то вре ме пра ви Ма ђа ри и 
њи хо ва ари сто кра ци ја ни су мо гли ни ко ра ка да кре ну на пред. Гдегод су 
по ку ша ли, да не што учи не, на и шли су на озбиљ не так ма цена Је вре је. 

Ни је он да чу до, да су се не ке ари сто кра те по че ле да за ду жу ју. Услед 
то га мно га ари сто крат ска има ња па ла су у ша ке Је вре ја. 

Али не са мо, да су пра ви Ма ђа ри ма те ри јал но на сва ком ко ра ку 
гу би ли и на за до ва ли, не го и пра ви ма ђар ски дух по чео је да се ме ња. 
Ство ри ла се чи та ва је вреј ска кул ту ра на ис ква ре ном ма ђар ском је зи
ку. Но ви не, по зо ри ште и све про свет не уста но ве би ле су за ра же не и 
пре пла вље не том но вом кул ту ром.

Са ја ча њем је вреј ског ка пи та ла, ја чао је и њи хов по ли тич ки ути
цај. У вла ди, у пар ла мен ту и у ви шим др жав ним зва њи ма, има ли су 
они сво је по у зда не љу де. Кад год се ти ца ло њи хо ве ко же, уме ли су они, 
за о би ла зним пу тем да до ђу до свог ци ља.

Са свим је при род но би ло, да су се они у Ма ђар ској осе ћа ли до бро 
јер је це ла ин ду стри ја, при вре да и тр го ви на углав ном са мо њи ма слу
жи ла. 

За то су мо жда они пр ви би ли, што су уба ци ли ми сао, да је нео п
ход но да се у Ма ђар ској би ло ми лом, би ло си лом са тре све што је стр
ча ло и што ни је хте ло да се по ви је. Хај ка на на род но сти не пре ста но је 
од њих пот пи ри ва на. Као па у ци раз ми ли ли су се по це лој др жа ви, 
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сву да ши ре ћи ма ђа ри за ци ју. Са мо онај у Ма ђар ској сме и мо же жи ве
ти ко је ве ран кру ни Св. Сте ва на, ви ка ли су они из свег гр ла. 

Ма ђар ски је зик у гим на зи ји пре да вао нам је Мар ко Кре ча ре вић 
ро дом из Сен тан дре је. Го во рио је ма ђар ски бо ље не го срп ски и то са 
ма ђар ским на гла ском. Про фе сор ски ис пит ни ка да ни је по ло жио, остао 
је ве чи ти аси стент.

Ка жу да је во лео дру штво и ноћ ни жи вот.
Као на став ник ни је био рђав. Од ње га смо мо гли мно го на у чи ти, 

да смо има ли во ље и љу ба ви за тај је зик али мр зе ћи ту на ци ју, ми смо 
омр зли и је зик. 

По ду ши био је мек. Ви ше пу та пра вио се ко да се на нас љу тио 
али у ства ри и он да је био благ. С то га смо га и ако га ни смо бог зна 
ко ли ко це ни ли, во ле ли. Он нам је и раз ред ни ста ре ши на био. И као 
та кав, био нам је при сту па чан и ро ди тељ ски одан. Кад би се не ко од 
нас слу чај но раз бо лео, бри нуо се ја ко и стал но се рас пи ти вао о то ку 
бо ле сти. А кад би се обо ле ли као здрав опет вра тио у шко лу, гле дао му 
је кроз пр сте, не пи та ју ћи га не ко вре ме. А ина че гдегод је мо гао из
ла зио нам је у су срет и не пра ве ћи раз ли ку све нас је под јед на ко во лео. 

Ла тин ски, па по сле грч ки и не мач ки пре да вао нам је Др Ђор ђе 
Де ра! Он је у пот пу ном сми слу пра ви кла си чар био. Сва зна ме ни ти ја 
де ла из грч ке и из рим ске књи жев но сти про чи тао је на ори ги на лу. Он 
је мал те не стал но леб део из ме ђу Ри ма и Ати не. Ње му су рим ски а 
осо би то грч ки пи сци би ли узор и са вр шен ство. Све од ре да ора то ре, 
исто ри ча ре и пе сни ке во лео је под јед на ко. О грч ким фи ло зо фи ма са 
ус хи ће њем је го во рио. На је зи ку му је стал но био: Ка тон, Се не ка, Со
крат, Де мо стен, Омор, Вир гил, Со фо клес, Фи ди ас и дру ги. 

Он је кроз при зму кла си ци зма гле дао на све што се и у са да шњи
ци до га ђа ло.

Био је ма ле ног уз ра ста, мр шав, об ра стао сит ном цр ном бра дом и 
са очи ма вр ло жи вим. Ли це му је би ло из бра зда но ду бо ким бо ра ма, 
бо је ма сноси ве а ту жног из гле да. По дав ном по ре клу, био је Грк. 

Стал но је не што пре ми шљао, чак и за вре ме пре да ва ња. 
Ми смо о ње му, сви ре дом, нај бо ље ми шље ње има ли. Во ле ли смо 

га искре но и сва ку ње го ву реч и ми сао при ма ли ра до. 
Он је за нас био нео кр ње ни ав то ри тет. 
Ми смо чвр сто ве ро ва ли, да је све што је он ре као и на пи сао, би ло 

ле по и исти ни то. Ни ка да он у сво јим пре да ва њи ма ни је по гре шио; 
ни ка да бри сао, што је на пи сао. Ње го ве ми сли ре ђа ле су се као би сер 
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ка пи у гор ском по то ку; све је ишло без на пре за ња и глат ко. Али ни је 
он са мо рим ске и грч ке пи сце це нио и обо жа вао, не го као пра ви Евро
пе јац про у чио је он и то увек на ори ги на лу ско ро све свет ске, ве ли ке 
ду хо ве. Знао је и то до бро 6–7 је зи ка. На пи сао је не ко ли ко де ла фи ним 
сти лом и у са вр ше ној фор ми.

Ње гов пу то пис по Ита ли ји, ре мекде ло, без пре да ха, за јед нич ки 
смо чи та ли. Због из ве сних, сум њи вих ре до ва ми смо га кри ти ко ва ли. 
На на ше скром не при мед бе он је обич но оћу тао, са мо би му се на ли
цу при ме ти ло, да му је ми ло би ло, што смо га ку ша ли. 

Као раз ред ни ста ре ши на, се дам го ди на уза стоп це, по чев ши од 
дру гог раз ре да, по ла га но па нам је по стао као пра ви ро ди тељ. Сме ли 
смо сло бод но пред њим све на ше тај не да ка же мо.

Баш не ка ко у то вре ме по че ло је не ко вре ње ме ђу омла ди ном. Он 
је сав сре тан био, ка да је до знао, да је и наш раз ред не ка ко у то по ме
шан био, па мо жда и пред ви део. 

И пред Пу ши бр ком, ка ко смо доц ни је до зна ли, свом ва тром нас 
је бра нио, до ка зу ју ћи да смо не ви ни и у пра ву би ли. По ње го вом ми
шље њу ни је до бро би ло, да се омла ди на у сво ме при род ном стре мље
њу нео прав да но за др жа ва, не го је ви ше са вет но би ло, да се она пу сти, 
да у окви ру мо ра ла и за ко на што бр же на пред ко рак не!

Уче ње стра них, осо би то мр твих је зи ка, на пар че ко што је у гим
на зи ји оби чај био, ни је мо гло да ти богзна ка кве ре зул та те. Учи ло се 
од лек ци је до лек ци је, ко је су мно го пу та без ика кве ме ђу соб не ве зе 
би ле. 

По од ре ђе ном школ ском пла ну и по одо бре ним уџ бе ни ци ма мо
ра ло се пре да ва ти. Тра ди ци ја и опро ба ни ста ри пу те ви и ме то ди, сма
тра ни су као ве чи то ста бил ни. Њих ни вре ме, ни по тре бе ни су мо гле 
по ре ме ти ти. 

Та ко су про фе со ри ма уна пред би ле ве за не ру ке, ако су хте ли, мимо 
њих, не што дру го, да ура де. 

Па ипак, на шао се по ко ји про фе сор, ко ји је умео дру гим, пре чим 
пу тем, да по стиг не бо ље успе хе.

Раз у ме се, он је он да мо рао има ти хра бро сти, да за тај по ку шај на 
се бе при ми чи та ву од го вор ност. 

Др Ђор ђе Де ра и то ме је умео ве што, да до ско чи. Он је по ло ви ну 
ча са пре да вао по уо би ча је ном ша бло ну а по ло ви ну ча са по свом сло
бод ном убе ђе њу. Ми смо од ове зад ње по ло ви не ве ће ко ри сти има ли. 
По мо ћу ње ми смо бр же и лак ше до ла зи ли до же ље ног успе ха.

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Сва три је зи ка што нам је он пре да вао, на по слет ку смо у до вољ ној 
ме ри са вла да ли. Мо гли смо не што са реч ни ком а не што без ње га и 
те же ства ри чи та ти и раз у ме ти.

Да су Др Ђор ђа Де ру сло бод но пу сти ли, за осам го ди на, ко ли ко 
нас је он учио, мо гли смо куд и ка мо ви ше по сти ћи. 

А ова ко мно го је вре ме на, и тру да уза луд про па ло са мо за љу бав 
пу ке фор мал но сти. Ђа ци су се па ти ли а и про фе со ри за јед но са њи ма. 

При род не на у ке учио нас је Сте ван Ми ло ва нов. Он је био ма ли, 
ско ро чо ве чу љак, жу стар, у ли цу жу тозе ле не бо је, ва зда не ка ко не
рас по ло жен. Али на нај ма њи ути сак спо ља, од мах би се ис пр сио. 

По ред све ње го ве тму ре при ро де, во лео је шко лу. Све ре дом нас 
је за дир ки вао, чак је по не ком и име на де нуо.

Али кад се ти ца ло лек ци је, био је вр ло озби љан и тра жио је од 
ђа ка дла ку у ја је ту. Ка ко нам је и нај ма њу сит ни цу пре да вао, та ко нас 
је и стро го оце њи вао. Био је пра ви прав ца ти ци пи ја, кад се ти ца ло, да 
се пра вил но оце ни, шта ко зна и шта ко вре ди. Отуд је и до био на ди
мак „Ци па”. 

Он се у све му сле по др жао школ ског пла на. По не ки ње го ви уџ бе
ни ци слу жи ли су нам као школ ске књи ге. 

Био је нео бич но вре дан и хтео је да и у на ма ту страст раз ви је.
Од при ро де об да рен, да тач но опа жа, имао је са вр ше но око, да 

ви ди и по зна ду шу у ђа ка. 
Он, је ди ни мо жда од сви ју про фе со ра знао је за пра во ка ко на ша 

гим на зи ја ди ше. Учио нас је до ста спрет но. До ла зио је тач но у увек 
гле дао, да укра де по ко ји ми нут од про фе со ра, ко ји је тре бао по сле 
ње га, да до ђе. 

На чин ње го ве на ста ве био је у то ли ко на за дан, што нас је не пре
ста но при мо ра вао, да се у нај ма њим сит ни ца ма из гу би мо. Ње му ви
со ке и буч не иде је ни су мно го вре ди ле, он је ви ше пу зио по зе мљи, па 
је и од нас стро го тра жио да му без при го во ра сле ду је мо. 

Кри ти ке и сло бод ног раз ми шља ња ни је тр пио. Био је ја ко осе тљив, 
ако му се слу чај но у су је ту дир ну ло. Др жао је, да су ђа ци ду жни, да од 
ср ца слу ша ју сво је до бро на мер не на став ни ке. 

Ми смо ипак и по ред оче вид ног на шег не сла га ња са њи ме, има ли 
ко ри сти од ње го вог уче ња. Он нам је пр ви отво рио очи, да да ље по
сма тра мо и из у ча ва мо при ро ду и ње не тај не. Услед то га круг на шег 
са зна ња био је куд и ка мо ши ри. 

Пр ви део 
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Али и не што дру го ми смо од ње га на у чи ли: да бу де мо мар љи ви, 
што ви ше ода ни ра ду и ко ли ко је мо гу ће ча сни и пра вич ни. 

Он је сваг да, у пче ли и мра ву, гле дао, да нам пре до чи узор при
род не вред но ће. По ње му љу ди не ће би ти срет ни, док сво је ства ри не 
уре де. Ко што су ове две жи во ти њи це по сво ме при род ном на го ну 
учи ни ле. 

Ко при род ња ку, ње му је то из гле да ло са свим мо гу ће и ле по.
Ми на то ни ми сли ти ни смо мо гли.
На ши по гле ди на свет би ли су са свим од дру гог ко ва. 
Исто ри ју и зе мљо пис пре да вао нам је Ми лан Јо ва но вићба ба. Он 

је ста сом био од нај ви ших на ших на став ни ка, гла ву је имао по но сну, 
очи сјај не ве ли ке, на жа лост крат кови де, бр ко ве по ду же, па ле на обра
зе; уста пра вил на, бо ја ко се сме ђа, глас му шки, зву чан. 

Чим би у учи о ни цу сту пио, ни је још до бро ни сео а већ је по чео, 
да при ча. 

Ис по чет ка, ти хо а доц ни је до ла зе ћи у ва тру, све ја че и ја че. На 
кра ју би то ли ко ви као да је сва учи о ни ца бру ја ла. 

Ње го ва сва ка реч би ла је ме де на. Умео је вр ло ве што, да опи су је, 
ско ро да сли ка сва ки до га ђај. Кад је на вр хун цу при че био, устао би 
она ко гло ма зан, па би ду гач ким ру ка ма мла тио на све стра не. У том 
тре нут ку као пра ви го вор ник пот пу но нас је оп чи нио. Ми смо га у 
по чет ку не тре ми це слу ша ли, пра те ћи сва ки ње гов по крет са за пе том 
па жњом.

Али по ла ко, кад смо се на ње га на у чи ли, уви де ли смо да су ње го ви 
го во ри и при че са мо пра зне фра зе би ле и да у њи ма ни је би ло богзна 
ка кве је згре. 

Не пре ста но он је имао го вор нич ког да ра али у то ку ду ге слу жбе 
за не ма рио се, не уче ћи да ље, ма њеви ше жи вео је од ста ро га ма сла. 

По школ ском про гра му ми смо тре ба ли за се дам го ди на да пре
ђе мо исто ри ју ста ро га, сред ње га и но во га до ба. 

Нај ви ше смо бак ћа ли око Ма ђар ске исто ри је, по чев ши од Ар па да, 
па до нај но ви јих да на.

Вре ме на смо за то има ли до ста. Мо гли смо и два пут ви ше на у чи
ти. Али ка ко је све на пар че и као од бе де ра ђе но, ни ка ко нам ни је 
ус пе ло, да о свет ским зби ва њи ма пра ву сли ку до би је мо. Мо ра ли смо 
хте ли не хте ли да се од не куд, при ват но и са мо стал но ис по мог не мо. 
По че ли смо и из ван шко ле, да чи та мо исто ри ју. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Још не што сме та ло је, да ми о су шти ни исто ри је ни смо мо гли из 
шко ле при ба ви ти ја сан по јам.

На ши уџ бе ни ци би ли су на пи са ни ја ко скра ће ни и са из ве сним 
на ме ра ма. Из њих кр штен чо век и да је хтео, ни је мо гао ни шта, да на
у чи. Они су ма ње ви ше са мо ка ри ка ту ре пра ве исто ри је би ли. По њима 
ве ли ка де ла са мо су кра ље ви, де спо те и вој ско во ђе ства ра ле. Осим то га 
би ло је у њи ма све га и сва че га, што у исто ри ју ни ка ко ни је спа да ло. 

О пра вим узро ци ма дру штве ног на прет ка, о кре та њу на род них 
ма са, о без број ним ра то ви ма и њи хо вим по сле ди ца ма, о окрут ним 
еко ном ским за ко ни ма, о све му то ме не са мо го во ра, не го ни тра га није 
у њи ма би ло. 

У пре да ва њи ма ба бе Јо ва но ви ћа оскуд на гра ђа та кве школ ске 
исто ри је по кадкад ипак је до би ла сво ју са др жи ну. И то смо он да и у 
ску че ној ме ри, кад је он не ка ко бо ље рас по ло жен био, да се при се ти, 
шта је не кад на ве ли ким шко ла ма учио. 

Исти на, то је би ло рет ко и из у зет но, али и то је би ло до ста, да нам 
се по ка же, да је свет ска исто ри ја не са мо по уч на не го и пле ме ни та на у ка. 

Та кву исто ри ју ми смо од шко ле уза луд че ка ли. 
Кроз це ло вре ме срп ски је зик и књи жев ност пре да вао нам је Алек

сан дар Сан дић, до бар сла ви ста и ве ли ки Ми ле ти ће вац. Био је већ у 
ду бо кој ста ро сти али још увек го тов, да се за срп ство и срп ски је зик 
би је.

Он је имао се ду, по ду гач ку бра ду, јед но око му је фа ли ло, те је сто
га увек пре ко ње га црн при вез но сио, био је те жак, по де бљи и вр ло тром 
у хо ду а глас имао кре ште ћи. Кад би се го ре у са ли са ко ле га ма пре пи
рао, увек се са мо ње гов глас чак и кроз за тво ре не про зо ре и вра та чуо.

До крај но сти је био осе тљив. Чим би не ко слу чај но у шко ли шу
шнуо, од мах би, као да је на дро ту се део, ско чио и ар ма ју ћи по тра жио 
крив ца. 

Био је мно го на чи тан и мо жда мно го знао али по ред свег то га 
при лич но кон фу зан. Као пре да вач ни је био бог зна ка ко при вла чан. 
Не пре ста но, без по тре бе ска као је с пред ме та на пред мет, при ча ју ћи 
без ве зе све од Ку ли на ба на. С то га што год нам је пре да вао би ло је ве
ћи ном раз ву че но, нео д ре ђе но и там но. 

Стил му је био бом баст, пун фра за и ка лам бу ра а ми сли су му биле 
за о гр ну те у ро ман тич но ру во.

Све, што нам је при чао, ми ри са ло је на дав ну про шлост, на хе рој
ство и на та јан стве ност. 

Пр ви део 
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Све сло вен ство и ње го ву уз ви ше ну ми си ју, гле дао је у сва ко пре
да ва ње, да упле те. Код ње га је буј на ма шта увек ра зум по ти ски ва ла. С 
то га је он мал те не сваг да у ва зду ху леб део. 

Стал но је имао не ке пла но ве. Хтео је, да пи ше, а у ства ри ни сам 
ни је знао о че му ће. Кад год је мо гао, до но сио је и по ка зи вао нам не ке 
ста ре ру ко пи се и по ве ље. 

Раз у ме се, да све то нас ни је за ба вља ло. 
Али по кадкад и то нам је од ко ри сти би ло. 
Ми смо та ко, осе ћа ју ћи на по жу те лим ли сти ћи ма дах древ не про

шло сти, от по че ли озбиљ но, да раз ми шља мо о тра гич ној срп ској суд
би ни. 

У по след ње вре ме, јер му је вид све сла би ји био, узи мао је он пи сме
ни је ђа ке, да му по дик та ту пи шу. Не ко сам му вре ме и сам ћа та био. 

Кад би школ ски ча со ви већ дав но про шли, са не стр пље њем че као 
је чи ка Јо ва по слу жи тељ, да се и про фе сор Сан дић већ јед ном из згра
де уда љи.

У тај пар око ње га ску пи ла би се чи та ва го ми ла ђа ка, пи та ју ћи га 
уна крст о све му и сва че му. А он им је ка ко ко ме од го ва рао, са да или не. 

Та ко у по вор ци, ско ро сва ко днев но, про шли су ђа ци све до ње го
вог ста на у Ду нав ској ули ци. 

Због то га ње го вог те сног ба ра та ња са ђа ци ма ни су га ко ле ге тр пи
ле. Чак су га и из бе га ва ле. 

А ми смо га по ред све ње го ве на стра но сти од ср ца во ле ли. Он нам 
је био наш оми ље ни про фе сор. 

По сле Мар ка Кре ча ре ви ћа, ко ји је го во рио ма ђар ски као да га је 
сам Ко шут ро дио, све до кра ја осмог раз ре да ма ђар ски нам је пре да вао 
Бла го је Бран чић. 

Био је осред ње га ра ста. Бра да и бр ко ви би ли су му ско ро цр ве ни. 
Очи увек мут не, за кр ва вље не. А усне као да су стал но жва ла ве би ле. 
Та ње го ва спо ља шност ни ка ко нам се ни је сви де ла. Че сто смо се га ди ли 
од ње га. Доц ни је смо до зна ли, да је бо ло вао од не ке гад не бо ле сти.

С њим се, ма да смо се дам го ди на за јед но би ли, ни смо мо гли спри
ја те љи ти. Чак на ње го ви љу бим ци ни су га баш богзна ка ко во ле ли. 

Био је ја ко су је тан и уо бра жен, ве ру ју ћи да је ве ли ки књи жев ник 
и пе сник. 

У ства ри био је ко обич на кр ти ца, без ика квог ве ћег та лен та, сит
ни чар и зло бан чо век.

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ње го ва пре да ва ња би ла су вр ло бед на. Ни нај о бич ни је ства ри 
ни је умео спрет но да ре ши.

Ве ћи ном нам је чи тао ма ђар ске пе сме, хва ле ћи их до не ба. Ара ња, 
Пе те фи ја, Ве ре шмарт на и Вај ду не пре ста но је скан ди рао. Био је већ 
до са дан, ко ли ко је хтео да нам осла ди ма ђар ску књи жев ност. 

Био је опа сан зло пам ти ло. Без ика квог по во да, го ди на ма је био у 
ста њу, да мр зи на не ко га ђа ка. По ма ло кан да је био и пот ка зи вач. Сам 
Пу ши брк јед ном при ли ком га је одао. Ни је он да ни ка кво чу до би ло да 
он пред очи ма на ше га раз ре да ни је мно го вре део. Ми смо га тр пе ли, 
јер је био наш про фе сор али на ша ср ца ни кад ни су би ла на ње го вој 
стра ни.

При по след њем ра стан ку ни јед но око од нас сви ју ни је за њим 
за пла ка ло. 

Рас та ли смо се без збо гом. 
Кад смо у пе ти раз ред при спе ли, хтео је Пу ши брк (Пу ша), да нам за 

про фе со ра срп ског је зи ка уме сто Сан ди ћа на ту ри Ти хо ми ра Осто ји ћа.
Из гле да, да је и сам Осто јић то же лео.
Већ та да наш је раз ред био по знат као твр до глав и са мо во љан. Ми 

се ни смо та ко ла ко да ли га зи ти и ту то ри са ти.
По же љи и ре цеп ту Пу ши бр ка, тре ба ло је да Осто јић по ку ша, да 

нас умек ша. 
И за и ста, он је, чим је у наш раз ред до шао по чео да ува ђа ње го ве 

ре фор ме, да нас ба га те ли ше и по ни жа ва, на гла ша ва ју ћи да ми о срп
ском је зи ку ни шта, ама ни шта не зна мо. Ми смо с по чет ка по гну ли 
гла ве, на да ју ћи се да је све то са мо ње го во нео ба ве ште но и про ла зно 
ми шље ње би ло и да ће се он у да љем свом ра ду уве ри ти, да ни је имао 
пра во, што је о на ма та ко рђа во ми слио.

Али про шло је ви ше од ме сец да на а он је остао исти, ко што је 
био, мо жда је из да на у дан све го ри би вао. 

Јед ног ле пог да на, кад нам је ње го во су ро во по на ша ње до ди ја ло, 
од лу чи ли смо сви као је дан чо век, да на иду ћи ње гов час не до ђе мо.

Што смо од лу чи ли, то смо и учи ни ли.
Као гром из ве дра не ба од јек ну ло је на ше му шко др жа ње по це лој 

гим на зи ји. Ус тр чао се упра ви тељ, ус тр ча ли су се и сви про фе со ри. А 
ђа ци сви ко ли ко год их је би ло, би ли су на на шој стра ни, ди ве ћи се 
при том на шем сме лом под ви гу. 

Наш до бри ста ре ши на др Де ра био је ско ро ван се бе. Да би га тач но 
оба ве сти ли о че му се ра ди, по сла ли смо к ње му јед ну на шу де пу та цију.
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Он нас је очин ски при мио и са ве то вао, да сме ста у шко лу до ђе мо 
а ње го ва да ће да ље би ти бри га, да нас на кон фе рен ци ји оправ да. Ве
ру ју ћи у ње го ву до бру во љу, ре ши ли смо јед но гла сно да се сви ску па 
у шко лу вра ти мо. 

По сле то га би ло је по ву ци по тег ни, док се ни смо из те не згод не 
си ту а ци је из ву кли. Цео раз ред био је због по бу не нај стро жи је уко рен 
а про фе сор Осто јић при мо ран, да нас пре да Сан ди ћу. 

Про фе сор Осто јић био је ви со ког ста са, мр шав до ко сти ју, сав 
зе лен у ли цу. Мр зео је вал да на са мо га се бе а по ред то га био је до крај
но сти ци ник.

Све је у ње му за ста ре ло и рђа во би ло. Он је уо бра зио, да је је ди ни 
по зват био да нам гим на зи ју ре фор ми ше. 

Ме ђу тим ње го ве сна ге би ле су и су ви ше не до вољ не и сла бе, да то 
учи не.

Он је од при ро де био те жак не са мо на пе ру, не го и на ми сли ма. 
Ње го ви члан ци и спи си ода ва ли су чо ве ка, ко ји је те шко те сао ре до ве 
и хи ља ду пу та по пра вљао, што је јед ном на пи сао. 

На ње го ву ве ли ку не во љу, то, што је он ми слио, да ка же, дру ги су 
пре ње га то мно го ду бље и мно го леп ше ка за ли. Ње му је са мо оста ло 
да их, ако мо же, по дра жа ва и да од њих по по тре би по не што при сва
ја. Сво га ро ђе но га од вред но сти он у се би ни је имао. Што је имао, то 
је би ла ње го ва не за ја жљи ва же ља, да и он бу де на не ки на чин сла ван. 

Као што је про шао код нас у гим на зи ји, кад је хтео, да уве де ре
фор ме, та ко је исто про пао и у Ма ти ци Срп ској, ка да је по чео, да про
по ве да не ке сво је но во та ри је. 

Уо ста лом он је до жи вео суд би ну, што обич но до жи вља ва ју љу ди, 
ко ји без до вољ ног та лен та хо ће, да се при ка жу као не ки нео бич ни ре
фор ма то ри.

У по чет ку мо жда мо гу они да све ти њи за се ну очи али у то ку ра да 
и де ла ња, ипак се ис ча у ре шта и кол ко вре де.

Про фе сор Јо ван Гр чић ни је нам за осам го ди на ни шта пре да вао 
али смо га ипак до бро за пам ти ли. А ка ко да не! Он је у пу ном сми слу 
био де мон гим на зи је. 

Што је он са мо за ми слио и же лео све се то на кра ју кра је ва спро
во ди ло. Пу ши брк је пре ма ње му био са мо сен ка од упра ви те ља, јер 
глав ну уло гу при гра био је Гр чић сам у сво је ру ке. 

Са не пра вил ном, ско ро ћо шка стом гла вом, са раз ро га че ним ве
ли ким очи ма, са ва зда раз ја пље ним усти ма, из ко јих је стал но ви рио 
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вла жан, на дут је зик, са ис ту ре ном до њом ви ли цом, са бо дљи ка вом 
бра дом и ве ли ком гр бом на ле ђи, ли чио је на нај о бич ни јег де ге не ри ка. 

Он је у ства ри то и био. И то у нај ло ши јем сми слу. Био је уне рав
но те же ни стра сни хо мо сек су а лац. 

Ход му је био жен ски, очи ма је као жен ско не окре ћу ћи гла ве, от
по здра вљао. Кад се кре тао под ска ки вао је и гле дао, да се стра жњи део 
те ла што ви ше ис так не. 

У оп ште це ла ње го ва при ро да из да ва ла га је, да ни је био ко што 
су здра ви љу ди би ли. 

Цео ње гов ка рак тер био је као да је жен ско ср це имао. Во лео је за
ђе ви це, сплет ке и све што се же на ма до па да ло! Чак је по жен ски и гр дио. 

Осим то га био је и са ди ста. При сва кој зго ди хтео је да на ту ри 
сво ју бо ле сну во љу. Чак ни му че ње ни је из бе га вао. Жр тве ко је су му 
слу чај но у кан џе па ле, у до вољ ној ме ри то су ис ку си ле. 

Да би мо гао нео гра ни че но над гим на зи јом вла да ти при мио се, да 
бу де гим на зиј ски би бли о те кар. 

Ту је он од вре ме на на вре ме из во дио сво је пр ља ве на ме ре. До ма
мљи вао је по је ди не ле пу шка сте ђа ке, па их је по ла га но гле дао, да за 
се бе при до би је. Да вао им је ци га ре и ако је пу ше ње стро го за бра ње но 
би ло, ну дио им чо ко ла де и бом бо не, да вао им пор но граф ске сли ке да 
гле да ју, гу рао кра дом но вац у њи хо ве џе по ве и на по слет ку оба вљао 
са њи ма пер верз не сек су ал не из гре де. 

Го ди на ма он је то не сме та но ра дио. Јав но мње ње за ду го о то ме 
ни шта ни је зна ло. Тек по сле без број них жр та ва, за о би ла зним пу тем, 
до зна ло се по не што. 

Та да шња Беч ка и Пе штан ска омла ди на од мах по сле то га јед но
ду шно је за тра жи ла од па тро на та, да Гр чи ћа сме ни. 

Па тро нат се у по чет ку до ста ко ле бао али на по слет ку под при ти
ском оче вид них чи ње ни ца мо рао је, хтео, не хтео, да жр тву је Гр чи ћа. 

По гре шке, зло у по тре бе и не де ла, што је Гр чић у то вре ме по чи нио, 
би ле су те шке при ро де. Он је ме ђу школ ску омла ди ну уба ци вао кад 
год је за же лео не здра ве ми сли, бу де ћи у њи ма нај ни же на го не. 

Сва ка ње го ва же ља ма ка ко фи но при кри ве на би ла, учи ње на је да 
за до во љи ње го ве сек су ал не прох те ве. Услед то га про грам ње го вог рада 
у шко ли и ван шко ле био је скроз раз о ран и рђав. 

Он је чак у про грам Све то сав ске бе се де, што год је ви ше мо гао, од 
тог пер верз ног схва та ња уно сио! Пе ва ло се, ре ци то ва ло се, сви ра ло се 
а све, да се у по та ји за до во ље хо мо сек су ал ци. 
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Гр чић је, да би са вла дао сво ју нео б у зда ну сек су ал ну страст, стал
но мо рао, да бу де у по кре ту и у не ком ра ду. 

У шко ли је ка ко ко га во лео или не, јед на ко гле дао, да му чи и ки њи.
Ви ше пу та без ика квог вид ног узро ка, из свег гр ла, про де рао би 

се, усред пре да ва ња или на ча су пе ва ња, сав уз дрх тан и об ли вен зно
јем. Имао је та да као не ке жив ча не на па де.

У ње го вим спи си ма, пе сма ма и кри ти ка ма, оштро око мо гло је 
без мно го тру да, да ви ди да је у њи ма сва ка ми сао би ла бо ле сна и обо
је на сек су ал ном стра шћу. 

О оста лим про фе со ри ма Обрк не же ви ћу, Ле ки ћу и Сав ко ви ћу ни
смо ни шта си гур но га зна ли. Из да ле ка мо жда по не што смо ипак чу ли, 
али и то тек из тре ће ру ке. 

*

Осам го ди на што сам у Но вом Са ду про вео, би ле су за ме не вр ло 
плод не и ко ри сне. Ту сам нео сет но уда рио те мељ мно гим мо јим, доц
ни јим на ви ка ма. Мој ка рак тер ту се до те ри вао и раз ви јао. 

Кад сам до шао у Но ви Сад до шао мно га ствар ми је би ла не ја сна 
а мно ге ми сли нео д ре ђе не. Но гу пред но гу мо рао сам сам, да кр чим 
свој не по знат и не у трт пут. И кад год сам се слу чај но спо та као, увек 
сам гле дао да се сам, без ичи је по мо ћи ис пра вим.

Мо ји дру го ви би ли су ма хом до брог ср ца. Са њи хо ве стра не ни сам 
имао ни че га, да се бо јим. Ско ро до осмо га раз ре да оста ли су они чед
ни и не ви ни. У оп ште наш раз ред био је мно го мо рал ни ји, не го дру ги 
што би био на на шем ме сту.

Из бе га ва ли смо пу ше ње, пи јан че ње и кар те. Не ки чи сти ји, ско ро 
пу ри тан ски дух леб део је ис пред на ших очи ју, об у зда ва ју ћи на ше стра
сти. Ни смо би ли баш као на за ре ни али нам је са вест стал но би ла чи ста. 

У та квој сре ди ни ни је би ло ме ста ни за ка кву злу ми сао, ни за 
ка кво зло де ло. Од ба цив ши сво је деч је, слат ке на стра но сти, по че ли 
смо озбиљ но да по сма тра мо свет. А по сле то га, мно го штошта је што 
за на ше мла до до ба пре ра но би ло, ми смо по же ле ли да ра ди мо. 

Услед то га у на шој шко ли и нај ла ко ми сле ни ји мо рао је, озбиљ но да 
се ла ти по сла ако је хтео, да у ко рак ко ра ча са оста лим дру го ви ма. Да је 
друк чи је ра дио, без ми ло сти би био ис кљу чен из на ше сло жне за јед нице.

Као да нас је не ко би чем те рао, ми смо та да вред но и мно го чи та
ли. На ше чи та ње ни је би ло са мо да се што ви ше чи та. Ви ше нам је до 
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то га ста ло, да кри тич ки и на свој на чин про су ди мо шта смо ма ло пре 
слу чај но про чи та ли. Због то га смо не ко ли ко пу та до ла зи ли јед но с 
дру гим у су коб. Ме ђу тим, то нам ни ма ло ни је сме та ло, да и да ље оста
не мо сло жни као јед на ду ша. 

Та ко се наш раз ред у мно гом по гле ду раз ли ко вао од дру гих раз
ре да. Ми смо би ли чак гор ди, да смо од дру гог ко ва и дру гих на зо ра 
би ли не го што су оста ли раз ре ди би ли.

Ко је упра во тим на шим по гле ди ма ру ко во дио, ко их је не пре ста но 
уса вр ша вао, да ли је не ко од нас, ма ње или ви ше на то ути цао, сла бо 
смо о то ме во ди ли ра чу на. 

Си гур но су на ше срод не ду ше и на ша при род на срод ност мно го до
при не ле, да смо би ли увек го то ви, да од ср ца при хва ти мо све што је чи сто, 
на ше за јед нич ко убе ђе ње би ло. До пе тог раз ре да гим на зи је још смо по ред 
свег на шег на пред ка, мно го што шта деч је за др жа ли. Би ли смо по ма ло 
не са мо стал ни и по во дљи ви. Кри ти ка нам ни је увек би ла уме сна. Али 
јед но је би ло си гур но, да смо при сва кој рас пра ви, има ли по ште но ср це.

За то вре ме на ше за ни ма ње из ван шко ле, би ло је ви ше ра зо но да 
и игра. 

Кад би про ле ће за зе ле ни ло и парк на Ду на ву ожи вео, сва ко бо го
вет но ве че ше та ли смо у гру пи ца ма, не пре ста но рас пра вља ју ћи ме ђу 
со бом. Ту смо по не кад у по сла сти чар ни ци „Мај мун Пе ре” за јед нич ки 
до брим слат ки ши ма се сла ди ли. Ако по не ки од нас ни је имао па ре у 
џе пу, друг му је ра до по зајм љи вао.

По не кад о све ци ма и не де љом пра ви ли смо из ле те пре ко Ду на ва 
чак до Ка ме нич ког пар ка. Уз пут та ко стал но смо пе ва ли, ви ка ли и 
ска ка ли као да нам је све до не ба пра во би ло. 

Јед ном при ли ком сви од ре да упу ти ли смо се усред Ка ме ни це пред 
чи ка Јо вин „Зма је вац”. На жа лост на шу чи ка Јо ве ни је код ку ће би ло. 
Ми смо ипак ра до сни би ли, да смо ње гов стан по се ти ли, чу де ћи се, да 
та ко ве ли ки пе сник и та ко ве ли ка ду ша, у та ко ма лој и тро шној ку ћи ци 
ста ну је. Не ко је чак од нас пред ла гао, да по ку ша мо код на ро да ку пи ти 
при ло ге да се чи ка Јо ви по диг не до стој ни ја ку ћа. 

Украт ко по сле то га по се ти ли смо и „Бран ко во стра жи ло во”. Ово
га пу та би ли смо мно го уз бу ђе ни ји.

Гор ски ва здух, про зрач ни је не бо и пи то ма срем ска бр да шца, за
ча ра ла су на ше мла де ду ше. Ко опи је ни не ким чуд ним пи ћем, ми смо 
ви ше ћу те ћи, по сма тра ли ве ле леп ну при ро ду око ло се бе. Бран ков дух 
је си гур но са за до вољ ством гле дао од о зго на на ше по гну те гла ве, а 
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ње го ве мо шти до ле, ис под те шког спо ме ни ка, мо ра ле су она ко хлад не 
за дрх та ти, осе ћа ју ћи да га ње го ва по ко ље ња ни су за бо ра ви ла. 

По сле сва ког Ђур ђевда на од ла зи ли смо че шће ни же гво зде не ћу
при је, да се у пла вом Ду на ву обрч ка мо. Ту нас је у сло бо ди, би ло и ку си 
и па си, с јед не стра не ђа ка из срп ске а с дру ге из ма ђар ске гим на зи је.

Ту је је дам пут са свим нео че ки ва но из ме ђу нас и Ма ђа ра на ста ла 
опа ка ту ча. На ши су, бра не ћи се хра бро, озле ди ли не ког Ма ђа ра. 

Су тра дан од мах из ју тра са звао је Пу ши брк на че лу сви ју про фе
со ра, у ве ли кој са ли це лу гим на зи ју. У ру ци је др жао пи смо од ди рек
то ра Ма ђар ске гим на зи је. 

Сав мо дар и уз бу ђен, хтео је све нас жи ве, да по ко ље. Ка ко смо, 
не срет ни ци, сме ли ди ћи ру ке на ма ђар ску де цу.

Због овог слу ча ја мо гла би нас ма ђар ска вла да све у апс, да оте ра 
а гим на зи ју да за тво ри!

Ко год је крив, од мах не ка при зна. Ко по ку ша, да ла же и да ис тра
гу на по гре шан пут упу ти, би ће осим то га кри вич но ка жњен. 

Та ко от при ли ке, ви ше му ца ју ћи, го во рио је Пу ши брк. Пре ма тој 
ње го вој стра шној прет њи, це ла гим на зи ја хра бро се др жа ла. 

Ка ко су се на ши ђа ци са мо бра ни ли, на њи хо вој стра ни ни је мо гла 
би ти кри ви ца. Кри ви су би ли је ди но Ма ђа ри.

Ни ко од нас ни је хтео да се ода или да сво га дру га под ка же. 
По тој ства ри још ду го је тра ја ла ис тра га. На кра ју кра је ва, све је 

па ло у бу нар а оста ла је са мо при ча о то ме. 
Ђа ци су се у по та ји ше рет ски про фе со ри ма сме ја ли а о Пу ши бр

ку пра ви ли не сла не ша ле. 
Зи ми смо час на по љу, час на то ци љај ки би ли, час по ста но ви ма 

де ба те во ди ли, мно го пу та жуч не и без ика квог од ре ђе ног ци ља. Али 
ка ко нам је крв вре ла и мла дић ска би ла, мо ра ли смо сваг да по не што, 
ма кар јед но те исто, пред у зи ма ти.

Ма ло по ма ло, па смо и уо бра же ни по ста ли. Па ча ли смо се у по
сло ве за ко је ни смо до ра сли. 

Ипак и то нам је до бро ста ја ло. Ви де ло се, да смо на сва ки спо ља
шњи на дра жај, без ика квог раз ми шља ња од мах од вра ти ли. 

Ни је чу до, да смо он да мно го ви ше гре ши ли, не го да смо мир но 
о све му, пре не го што смо не што ура ди ли, до бро про ми сли ли. 

Али на ма ни је увек ста ло до чи сто ло гич ког умо ва ња. Ви ше смо 
во ле ли, да пу сти мо ср цу на во љу и да осе ти мо, што се умом ни је мо гло 
до ча ра ти.
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Би ли смо скроз осе тљи ви на све, што ни је од го ва ра ло на шем схва
та њу. Ма не има ли пра во, упор но смо бра ни ли сво је ста но ви ште.

Ко нам ни је одо бра вао, из бе га ва ли смо га а до не кле и жа ли ли. 
О фе ри ја ма код ку ће, као и оста ли мо ји дру го ви, остао сам исти 

и не про мен љив. Да не бих из гле дао чу дан и са мо жив, гле дао сам и ту, 
да при ба вим се би вер не дру го ве. 

Ни ми слио ни сам да ће то та ко ла ко ићи. Мој зе мљак и са друг из 
гим на зи је Пе ра Пут ник, сав се пре дао, да се то, што пре оства ри. 

За крат ко вре ме, па је ма ло дру штван це би ло са ку пље но. Има ју ћи 
до ста вре ме на от по че ли смо раз ли чи те ак ци је. Осно ва ли смо ди ле тант
ско дру штво. Пр ви глум ци би ли су: Ја, Пе ра Пут ник, Си ма Ле ско вац, 
Да ра Ру жић и ње на се стра Ан ка. По сле су и дру ги на ма при сту пи ли. 

Сва ке не де ље у ве че за вре ме це ле фе ри је из и гра ва ли смо ра зно вр сна 
по зо ри шна ко ма ђа у ка фа ни код „Гла ца“. То је у оно до ба био ве ли ки до
га ђај. Цео Ср бо бран је са мо о на ма го во рио. Омла ди на и му шко и жен
ско, је два је че ка ла да не де ља до ђе. По сле прет ста ве, обич но се игра ло. 

Ду ша по зо ри шта и њен не у мор ни шап тач био је Ми лан На стић, 
учи тељ.

Јед ном при ли ком, кад сам ја не ког бо га тог, де бе лог се ља ка из и
гра вао, ис пао ми је на под ја стук, ко га сам у ши ро ке не ке чак ши ре 
на гу рао, да бих из гле дао што де бљи. На ту мо ју не зго ду це ла пу бли ка 
се од го ле мог сме ја тре сла и не пре ста но са ис пру же ним ру ка ма тап ша
ла. Шап тач Ми лан На стић по ред свег то га ни је хтео, да за ве су спу сти, 
да би оп шта сме ју ри на што ду же тра ја ла.

Се ћам се са мо да је не ко, ми слим Га вра Га ван ски ско чио на би ну 
и она ко ви сок ко ли ко је био, за ве су сву као. 

Уз ди ле тант ско дру штво има ли смо и сво ју му зи ку. Она нас је, 
док смо се у Ру ни ће вој ка фа ни ку гла ли, уве се ља ва ла. 

По зна ти на род ни три бун попЛа за Ка ћан ски био је у то вре ме 
прет сед ник срп ске чи та о ни це. Чи та о ни ца се на ла зи ла у цр кве ној ку ћи, 
у са мој пор ти. 

Ми смо ту за вре ме фе ри је бес плат но мо гли чи та ти књи ге и но ви не. 
Сва ко днев но, пре под не ра но ми смо би ли пр ви у чи та о ни ци.
ПопЛа за је во лео омла ди ну али је при то ме имао сво га по себ ног 

ра чу на.
Он је по сле рас це па 1882 го ди не при шао ли бе ра ли ма на че лу са 

Др По ли том. Отуд је ње му го ди ла са мо она омла ди на, ко ја би се уз 
ли бе ра ле при пи ла.
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А ми смо још та да пот пу но нео пре де ље ни би ли. 
Је ди но што смо за сту па ли ми шље ње, да је бра тоуби лач ка бор ба, 

што се у то вре ме крв нич ки за о штри ла, за наш на род не са мо штет на 
не го и опа сна би ла.

ПопЛа за је био ста сит, рет ко кру пан, го вор љив и до крај но сти 
љу ба зан. Сва ком, чак и про сја ку гле дао је, да рек не ле пу и уте шну реч.

Гла ву је имао ве ли ку, ла вов ску, очи со ко ло ве, сав об ра стао у бра
ди, ко су ду гу обич но раз ба ру ше ну а глас ду бок у по тму лом ба су. 

Кад би се он не што у чи та о ни ци раз ви као, сви про зо ри и вра та 
за тре сли би се од ње го вог гла са. 

При го вор, ма ка ко оправ дан и не зна тан био, ни је он мо гао да отр
пи. А ми опет ни чи ји при ти сак ни смо хте ли, да при хва ти мо. 

Због то га је већ не ко ли ко пу та, из ме ђу нас и попЛа зе, до шло до 
оштрих ре чи. 

Али јед ног да на пре ври ло нам је сви ма. Би ло је ре чи о књи зи: 
„По ре кло чо ве ко во” од Дар ви на. У тој де ба ти попЛа за се стра шно 
раз љу тио и на нас око мио, осо би то на ме не, твр де ћи, да ја омла ди ну 
ква рим.

По пре тио ми је, ни ма ње ни ви ше, не го да ће ме лич но оп ту жи ти 
па тро на ту и Пу ши бр ку, да ши рим без вер је. 

Омла ди на сва, би ла је уз ме не.
На ста ла је ве ли ка га ла ма. ПопЛа за је, ко ли ко је огро ман био, 

устао са сво га се ди шта, не ке ста ре фо те ље, при ла зе ћи к ме ни са не ком 
по це па ном књи жу ри ном у ру ци, да ме по гла ви уда ри. 

На то су са сви ју стра на мо ји дру го ви за ја у ка ли као да је пра ви 
по кољ био и ве ли ком бр зи ном из ве ли ме на по ље. 

Око нас на по љу оку пи ло се пу но све та. Ста ри ји су ве ћи ном би ли 
про тив нас али мла ђи сви су нам одо бра ва ли.

Ви ше од две иду ће го ди не ни је дан од нас ни је у чи та о ни цу за ви рио.
Пре то га за вре ме фе ри је, би ло је у њој као у ко шни ци. А сад бо ме 

ја пи ла је хлад на и пра зна као гроб ни ца. 
За луд је че као попЛа за да се омла ди на у чи та о ни цу вра ти. Ње му 

је из гле да те шко би ло без омла ди не да жи ви. Али ка ко да је уми ло сти
ви и да се пред њом по ни зи. 

Ми ни ка ко ни смо ми сли ли да по пу сти мо. Ако нас је тре бао, не ка 
се пр ви по ка је. 

И за и ста јед ног да на до би ли смо сви, па и ја по зив да од срп ске чи
та о ни це са пот пи сом попЛа зи ним да при су ству је мо ње ној про сла ви.
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Шта смо дру го мо гли, сви ску па ода зва ли смо се и до шли на сла ву.
Из ми ре ње са попЛа зом ни је би ло пра во и искре но. У ср цу он нам 

ни кад ни је мо гао, да опро сти. По ред свег то га ни је нас мр зео. Чак смо 
по кадкад и при ја те љи би ли. 

У мла ђим сво јим го ди на ма био је попЛа за бор бен као лав и цео 
на род уз се бе при ву као. Са бо га та ши ма ни је мо гао, да се сло жи, ни са 
њи ма у ко рак да иде.

Али у то ку вре ме на по пу стио је мно го. На по слет ку то ли ко се про
ме нуо да је бо га та ши ма био ве ран при вр же ник. 

Кад смо у пе ти раз ред сту пи ли, мо ра ли смо мно го штошта од 
свог по на ша ња про ме ну ти. Би ли смо ве ли ки ђа циви ше школ ци. Оби
чај је био, да су сви ђа ци ис под пе тог раз ре дани же школ ци, мо ра ли 
ви шешкол це по здра вља ти као да су им они прет по ста вље ни би ли. 

На ма је то у по чет ку ла ска ло. Али по ла ко па смо се на то на у чи ли. 
Чак смо увре ђе ни би ли, ако нас ко ји ма ли шан ни је уз пут хтео да по
здра ви. Про тив на ше же ље и здра вог ра зу ма, по ста ли смо су јет ни.

Не са мо, да су нам у ме ђу вре ме ну на у сни це по че ле да ра сту, не го 
не ки од нас мо рао је чак и да се бри је. 

Глас нам је ка ко ко ме, до био дру ги тон и дру гу бо ју. 
То су би ли све спо ља шњи зна ци пу бер те та. 
Ује дам пут по ста ли смо пра ви мла ди ћи: не за до вољ ни, уо бра же ни 

и све зна ју ћи. 
Ту је тек тре ба ло чвр сте во ље да се одр жи рав но те жа. 
На ше чвр сто при ја тељ ство по че ло је, да по пу шта и да се гу би. Да 

у на шим ср ци ма из де тињ ства ни је би ло до вољ но до бро те, ми би смо 
као вр шња ци бр зо се раз и шли. Али на ши пре ђа шњи на ив ни и ху ма ни 
на зо ри очу ва ли су у на ма во љу, да и на да ље оста не мо ску па и за јед но. 

Ипак у том по гле ду би ло је не ке и ако не знат не про ме не. Док смо 
пре у све му и сва че му би ли јед но пре ма дру ги ма ис кре ни, од са да смо 
до жи ве ли да има мо сва ки за се бе сво је по себ не тај не. 

Услед то га са свим при род но, не ста ло је ме ђу на ма оног на шег 
пре ђа шњег де чи јег по ве ре ња.

Хтео не хтео и ја сам ко и оста ли дру го ви, мо рао сам да ра чу нам 
на са мо га се бе. Ту ђа бри га би ла је од сад за ме не вр бов клин. Ако сам 
не што ура дио, мо рао сам сам да при мим чи та ву од го вор ност.

Ето за што је наш жи вот у гор њим раз ре ди ма био мно го сло же ни ји 
не го пре.
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Сва ки од нас имао је не са мо сво је по себ не пла но ве, не го и сво је 
ро ђе не бри ге. 

А на ше осо би не и спо соб но сти по че ле су на гло да се у раз ли чи тим 
прав ци ма раз ви ја ју. 

Ме ђу на ма на ста ла је ве ли ка раз ли ка, ка ко што се на шег уку са 
та ко и на ших же ља ти че. Сва ки је хтео, још увек оста ју ћи у за јед ни ци, 
да иде сво јим ро ђе ним пу тем. С то га су на ши су до ви о истим ства ри
ма че сто пу та би ли ја ко раз ли чи ти. 

По е зи ју, осим ма лог из у зет ка сви смо це ни ли. Осо би то Вој во ђан
ски пе сни ци би ли су од нас ра до чи та ни.

Исто ри ју смо та ко ђер мно го по што ва ли. Дре пер, Бекл и Мом зен 
би ли су нам по зна ти. 

Од свет ских пи са ца, све што је у пре во ду би ло, гу та ли смо ра до.
Ге теа, Ши ле ра, Хај неа, Клај ста мо гли смо при лич но да раз у ме мо. 
Са сва ким ви шим раз ре дом, ра сла је и на ша же ља, да што ви ше у 

ори ги на лу чи та мо. Уви де ли смо ја сно, да се мно ге и то нај леп ше ми сли 
са мо у ори ги на лу мо гу пот пу но осе ти ти. У пре во ду оне гу бе сил но од 
сво је фи но ће. 

Не ки се ори ги на ли уоп ште не мо гу до бро пре ве сти. Та ко Дан те
о ва Ко ме ди ја па и сам Ге те ов Фа уст и дру ги. 

Ма ло по ма ло, па се пред на шим очи ма ука за ла сва ле по та чо веч
јег ду ха, из не се на у раз ли чи тим, свет ским де ли ма.

Пе сник или пи сац би ти, по ста ла је на ша но ва же ља. 
Ја сам и мој до бар друг Све ти слав Сте фа но вић по ку ша ли да пе

ва мо. Он је под псе у до ни мом Рај ко штам пао не што у „Стра жи ло ву” а 
ја под псе у до ни мом Ан дри ја у „Жен ском све ту” и у „Илу стро ва ним 
но ви на ма”. 

Све ти слав се по сле сав одао пе сни штву а ја сам са мо тек од вре
ме на на вре ме за чи сто сво је за до вољ ство пе вао. 

Не ка ко баш у то вре ме, кад нам је страст и ма шта по че ла, да тре
се це ло би ће, до го ди ло се не што што је на ше ду ше још ви ше уз бу ди ло. 

Та да шњи учи тељ игра ња Шварц до био је од Пу ши бр ка до зво лу, 
да сме при ма ти ви ше школ це на курс игра ња у ве че, нај ду же до осам 
са ти. Ско ро сви ви ше школ ци упи са ли су се на курс. 

У исто до ба и упра ви тељ жен ске шко ле Ар ка ди је Ва ра ђа нин, до
зво лио је, да ње го ве уче ни це у прат њи ро ди те ља или ста ра о ца сме ју 
по ха ђа ти курс игра ња. 

То је би ло пре мно го за на ша уз не ми ре на ср ца. 
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Као ни кад пре, по че ли смо да се лиц ка мо, ко су че шља мо, ха љи не 
до те ри ва мо, ци пе ле чет ка мо.

И за и ста би ли смо од та да ви ше не го све ча но опра вље ни. Сва ки 
од нас хтео је , да бу де леп, и да се до пад не. А ко ме, ни сам ни је знао?

Са ла за игра ње би ла је ве ли ка и са сви ју стра на осве тље на. Под је 
био гла так као ста кло. Уо ко ло це ле са ле уз зид би ле су по ре ђа не сто
ли це. Ту су ста ри ји тре ба ли да буд ним оком по сма тра ју игра че. 

Пр вих да на би ло је мно го сме ја, јер смо сви још ја ко не ве шти би
ли. А ина чи ни су па ро ви јед но с дру гим до бро упо зна ти би ли. Не ка ко 
су се још увек јед но од дру го га сти де ли.

У по чет ку ни је би ло ни му зи ке, ви ше про ста гим на сти ка и ко ра
ча ње час де сно час ле во или на пред и на траг.

По сле из ве сног вре ме на до би ли смо и му зи ку. Он да је мно го бо ље 
и лак ше ишло. Чак и нај те жи играч до био је ује дам пут бр же но ге. 

Сва ки играч уна пред је знао, са ко јом ће те ве че ри да игра и обр
ну то сва ка игра чи ца уна пред је пред ви де ла и осе ћа ла с ким ће јој те 
ве че ри би ти дра го, да се за ба вља.

Са свим при род но, без ика квих ве штач ких сред ста ва, раз ви ја ло се 
ме ђу соб но по ве ре ње. На кло ност и не ка вр ста сим па ти је, би ла је у то ку. 

Је два се че ка ло, да ве че до ђе. Услед то га сви на ши осе ћа ји и све 
на ше ми сли би ле су обо је не же љом, да се у са ли игра ња што пре на ђе
мо а на уче ње и на шко лу го то во, да смо по че ли, да за бо ра вља мо. 

Чак у вре ме из ме ђу ча со ва и на од мо ру са мо смо цуп ка ли, ска ка
ли и игра ли. 

Страст игра ња ра сла је из да на у дан а са њо ме у по та ји и не ка 
нео д ре ђе на, ва зду ша ста жуд ња. Сви до јед но га би ли смо за ра же ни 
њо ме. 

У ства ри то је би ло при род но бу ђе ње на ших под све сних сно ва, 
што су нам ује дам пут по че ли да ре ме те и да бу не са вест. Љу бав чи сто 
пла тон ска у ви ду амо ра леб де ла је ви ше на ших сра ме жљи во по гну тих 
гла ва и по лу за тво ре них очи ју. 

Тре ба ло је или од ре ћи се сре ће, што нам је при ро да ну ди ла или 
се сле по пре да ти у ње не опа ке кан џе.

Ве ћи на од нас пре да ла се без ика кве бор бе, ве ру ју ћи да је ти ме 
учи ни ла ве ли ко, па чак и уз ви ше но де ло. 

Ме ђу ле пој ка ма на кур су игра ња би ла је јед на по име ну Да на из чи
нов нич ке по ро ди це То ми ћа, сред ње га ста са, по лу ра зви је на, пра вил не 
гла ве, цр них очи ју, по ма ло грч ко га но са, си гур ног и оштрог хо да. 
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Би ла је де ти ња сто гор да, не по вер љи ва и по ву че на. 
Ни је хте ла, да зна за ша лу. Њој је би ло до ста, да на у чи игра ти и 

да слу чај но не бу де без си гур ног игра ча. 
Ја сам ме ђу тим хтео као и оста ли, да имам не ко га, ко ме бих мо гао, 

да по ве рим сво је тај не. 
Чи јом гре шком и кри ви цом не знам, до ста да ми ни по сле ду гог 

вре ме на ни је ус пе ло да јој за гре јем ле де но ср це.
Не ки не до ку чи ви не спо ра зум обич но се ис пре чио кад смо обо је 

ми сли ли да нам је су ђе но, да на кра ју ипак бу де мо бли зу ма кар нај ма ње 
сре ће. 

Као леп сан, сва ки по ку шај, да се при бли жи мо јед но дру гом при
бли жи мо, про пао је и ис че зао за на век. 

За го нет ка, ко ју за ду го ни сам мо гао да схва тим, у ни зу го ди на 
ре ши ла се са ма. Али коц ка та да би ла је већ ба че на. Суд би на две ју срод
них ду ша би ла је, сва ка по себ це, раз ли чи то ре ше на.

Оста ле су са мо ту жне успо ме не као јад ни остат ци не ви ђе не и не
про жи вље не сре ће у ви ду бед них сен ки, ко је су се од вре ме на на вре ме 
при ви ђа ле на шем оку. 

У то ку мно гих го ди на на Све тог Са ву др жа ла је Но во сад ска гим
на зи ја, кад ма ње а кад ви ше успе лу за ба ву. Из сви ју кра је ва Вој во ди не 
до ла зи ли су мла ди љу ди и де вој ке са сво јим ста ри јим, да се про ве ду и 
упо зна ду. Мо же се сло бод но ре ћи, да се том при ли ком вр ши ла смо тра 
срп ско га жи вља це ле Вој во ди не. 

То је у ства ри био на род ни скуп, где су Ср би из свих кра је ва мо гли 
не сме та но, да се ме ђу соб но упо зна ју и да се озбиљ но о сво јим ства ри
ма по раз го во ре.

За вре ме мо га шко ло ва ња про грам за ба ве био је у ду ху Гр чи ће вом. 
А зна се, да је он до крај но сти бо ле стан и пер вер зан био. Ње го во пер
верз но про ду ци ра ње ни је мо гло да оду ше ви са ку пље ни на род.

С то га се обич но че ка ло, да се про грам свр ши. Од мах по сле про
гра ма на сту пи ла је игра и ве се ље.

Без ика квог ус те за ња сва ки је хтео, да што ви ше ве се ло сти уне се 
у дру штво. За час, па се све сли ло у јед но и мла до и ста ро и бо га то и си
ро то. Ту у срп ској Ати ни, раз је ди њен и про га њан на род хтео је, да, кад 
ни је ишло друк чи је, овим на чи ном по ка же, да је сло жан и у јед ном колу.

Пу ши брк је већ на по чет ку за ба ве био до бре во ље. Сав мо дар од 
је ла и пи ћа, као го луб, ше пу рио се с јед ног кра ја са ле до дру гог.

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Био је то ли ко љу ба зан, да нам је сви ма би ло чуд но и не згод но што 
је та ко ин ти ман са на ма ује дам пут по стао. 

Чак се јед ном при ли ком и он са јед ном ба бом у ко ло ухва тио. Нас 
је ви ше школ це, не пре ста но го нио, да игра мо. Чак нам је и де вој ке, ко
је ни су има ле игра че и мо ра ле да се де до во дио. 

По ко ји од на ших дру го ва у пред со бљу чак се усу дио, да по пу ши 
по јед ну ци га ру. А Пу ши брк и ако га је ви део, чи нио се не вешт, као да 
га ни је ви део. 

Уоп ште све нам је до зво ља вао, са мо смо мо ра ли вред но па зи ти, 
да ве се ље бу де што буј ни је а на род што ви ше за до во љан. 

На по слет ку као не ки кел не ри мо ра ли смо трч ка ти та моам о, да 
сва ко ме го сту уго ди мо. Ни ко ни је смео, да са За ба ве оти де а да не бу
де у ср цу ве сео. 

Пу ши брк је Све то сав ску за ба ву сма трао као сво је де ло и свој ве
ли ки дан.

Ко му је ма на ко ји на чин по ма гао да За ба ва бу де што све ча ни ја, 
то га је сме ста за во лео.

Је дан наш друг, ко га је Пу ши брк стал но, без ика квог узро ка го нио, 
и ко ји је до бро знао ту ње го ву сла бу стра ну, што се За ба ве ти че, са сво
јим та моам о тр ча њем то ли ко му се до пао да га је јав но по хва лио.

По ла га но, па је при спе ло вре ме да ми и о по ли ти ци по ве де мо ра
чу на. Ми смо исти на и до сад чи та ли „За ста ву” ор ган ра ди кал не и 
„Бра ник” ор ган ли бе рал не стран ке.

Али при то ме ду бље у њи хо ве на чел не раз ли ке, ако их је би ло, 
ни смо за ла зи ли. Ви ше смо па зи ли на њи хо ва ло гич на раз ма тра ња, на 
њи хо во мо рал но схва та ње и на њи хо ву по ле ми ку. Ви ше смо це ни ли 
дух њи хо вог из ла га ња не го дух њи хо вог ра да. Чак нас се тај њи хов рад 
и њи хов пар тиј ски жи вот ни је ни ти цао. 

Ми смо у том по гле ду би ли сло бод ни. 
Али је дан не мио до га ђај, што се пре из ве сног вре ме на од и грао 

тр гао нас је из те на ше те шке рав но ду шно сти. 
Хте ли, не хте ли, мо ра ли смо и ми, ако не дру го ме а оно се би са мом 

да од го во ри мо.
Да ли је Ја ша То мић имао пра во, што је убио Ми шу Ди ми три је

ви ћа? Ка ква га је не во ља на то на те ра ла? Да ли ни је би ло дру гог на чи
на, да се тај спор ре ши? И на сто ти ну дру гих пи та ња тре ба ло је да ти 
тач ног од го во ра.

Пр ви део 
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Ни је би ло сум ње, да је не са мо на чин пи са ња и ако о јед ној и ис тој 
су шти ни не го и по ли тич ки рад ли бе ра ла и ра ди ка ла био раз ли чит и 
имао сво ју по себ ну бо ју. 

Два чо ве ка са свим су прот на је дан дру гом, би ли су на че лу два 
раз ли чи та прав ца.

Др По лит био је во ђа ли бе ра ла а Ја ша То мић во ђа ра ди ка ла. Др 
По лит био је Ми ле ти ћев ђак. Ње му је Ми ле тић у мла до сти не ко вре ме 
био кућ ни учи тељ.

Док је Ми ле тић био у сна зи и ду хов но јак, др По лит је био ње го ва 
де сна ру ка. Др По лит био је од дав ни на грч ког по ре кла, имао је ор лов
ску гла ву, бра ду a la Ka i ser, цар ску, че ло ви со ко увек ус прав но, очи 
оштре, стас прав и до сто јан ствен, а кре та ње от ме но Евро пеј ски. 

На ли чио је у пра вом сми слу на ка квог за пад њач ког фи ног ди пло
ма ту. Го во рио је ви ше је зи ка. 

Ње го ве бе се де и спи си би ли су на ду гач ко раз ву че ни са мно штво 
сло же них ре че ни ца, по нај ви ше за чи ње них исто риј ским по да ци ма. У 
њи ма ни је би ло ни ка квих ду бљих по ли тич ких и со ци јал них раз ма
тра ња. Ње му је из гле да, би ло глав но да у што леп шој фор ми са пу но 
па то са, по ка же све ту, да је до ра стао та да шњем Евро пеј ском ду ху. С 
то га је стал но бак ћао око спољ не по ли ти ке ве ле си ла. Био је као и сви 
та да шњи на ши по ли ти ча ри ру со фил и сла ве но фил. У Ма ђар ском пар
ла мен ту хра бро је за сту пао и бра нио срп ску ствар. Ипак сла ву и ве ли
чи ну Све то за ра Ми ле ти ћа ни је мо гао ни кад да до сег не.

Био је исти на ум на гла ва, вешт го вор ник, до бар по ли ти чар али 
ка рак те ра до ви тљи вог. 

„Бра ник” ор ган ли бе рал не стран ке, био је сав у ду ху др По ли та 
пи сан. Сви ње го ви спи си и бе се де, би ле су на ду гач ко ту рас пра вља не. 

Ипак по ред свих сво јих ве ли ких спо соб но сти, ни је Др По лит у 
на ро ду био по пу ла ран. Чак ни он да, ка да је у ко рист сво га на ро да ме
тао сво ју гла ву на коц ку. 

Не ма сум ње на род га је по што вао и це нио, али по сле Ми ле ти ћа, 
че лик – ка рак те ра и ве ли ког на род ног три бу на др По ли то ва по ја ва 
би ла је са мо бле да сен ка, без ика квог исто риј ског ути ца ја на на род ну 
суд би ну. 

При ста ли це ли бе рал не стран ке би ли су ма хом љу ди бо љег дру
штве ног по ло жа ја. Мно ги од њих ја ко су се ко ле ба ли кад је тре ба ло 
за га зи ти у те жу бор бу. Чак од њих до бар део по чео је да по пу шта на 
при ти сак Ма ђа ра. На кра ју је те шко би ло ре ћи где по чи ње а где се 
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свр ша ва ли бе рал на стран ка, јер су вла ди нов ци у то до ба у ње ну сре
ди ну и у ње но је згро ду бо ко се уву кли.

Ја ша То мић био је са свим дру гог ко ва.
Ње го ви мно го број ни спи си, члан ци и пе сме би ли су на пи са ни 

ла ким на род ним је зи ком. Стил му је био зву чан, пун све жи не и пе
снич ких на дах ну ћа. 

Пи сао је све што му је под ру ку до шло али без ду бљег по зна ва ња 
ства ри. 

Ипак то ње му ни је сме та ло. Он се углав ном на чел но др жао сво је 
по ли тич ке ра ди кал не ли ни је не по пу шта ју ћи од ње ни јо те. 

Као три бун био је је ди ни и не над ма шив. Умео је у да том мо мен ту 
до дна ду ше да рас па ли све ти ну. 

На род га је и по сле ње го ве ро би је на ру ка ма др жао и во лео. 
Што му је од ин те ли ген ци је фа ли ло, умео је он ве што сво јом ре

чи то шћу да на док на ди. У сва кој ма ка ко за мр ше ној де ба ти, ње го ва 
по след ња реч би ла је од суд на. Ви ше је гле дао, да ути че на ср це и страст 
не го на ум. 

У дру штву је био љу ба зан и слат ко ре чив и увек го тов да на ђе 
згод ну и за ни мљи ву те му.

Био је сна жно раз ви јен са ве ли ком ће ла вом гла вом, са са њи вим 
сме ђим очи ма и гу стим обр ва ма, са ор лов ским но сом, пра вил ним 
усти ма и ру ме нобе лом бо јом ли ца. 

Ход је имао жу стар, го вор те чан, увек не што по ви шен и по ма ло 
пе ва ју ћи, осо би то, ако му је би ла на ме ра да не ко га не вер но га уве ри. 

Ње го ва „За ста ва” би ла је у на ро ду до бро при мље на и ра до чи та на. 
У њој се мно го бо ље не го у „Бра ни ку” огле да ло сва ко днев но на род но 
ги ба ње.

Ко је хтео из пр ве ру ке за це лу Вој во ди ну, да има из ве шта је, мо рао 
је, хтео не хтео, у За ста ви не ре до ве, да за ви ри. Са мо што су ско ро сви 
ти из ве шта ји, пре не го што су на јав ност иза шли, би ли у ду ху Ја ши ном, 
у ре дак ци ји За ста ве пре ра ђе ни. С то га је За ста ва, чак и у нај сит ни јим 
ства ри ма увек би ла на чел на и у скла ду са ра ди кал ним уче њем.

Осим то га Ја ша је у сво јој мла до сти не ко вре ме био у Ср би ји, кад 
је бор ба ра ди ка ла и ди на сти је Обре но ви ћа би ла у нај ве ћем је ку, па је 
та мо сте као ве ли ко при ја тељ ство са ра ди кал ним гла ве ши на ма: с Па
ши ћем, Про ти ћем, Па чу ом, Ја шом Про да но ви ћем, Ацом Ста но је ви ћем 
и дру ги ма. Не ко вре ме био је чак и уред ник „Са мо у пра ве”. 

Од те ње го ве ин тим не ве зе има ла је За ста ва ве ли ке ко ри сти. 

Пр ви део 
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Та ко је За ста ва из Ср би је пу тем ку ри ра о сва кој ма нај ма њој про
ме ни тач но би ла оба ве ште на. Пи са ње „За ста ви но” би ло је на ма бли ско 
и при сни је, бо ље смо га раз у ме ли не го „Бра ни ко во” му дро ва ње. Исти
на ни смо све ни „За ста ви” ве ро ва ли. А јед на ма њи на од нас ни је је чак 
ни тр пе ла. То су би ла но во сад ска де ца из го спод ских по ро ди ца: Урош 
По по вићПе ци ја, То дор Се ку лић, Алек сан дар Ада мо вић и дру ги.

Нео сет но и без ика кве спољ не аги та ци је, ми смо ипак на кра ју 
ушли у по ли ти ку. И баш кад смо хте ли да се као омла ди на ор га ни зу
је мо, не што нео че ки ва но ис пре чи ло се том на шем по ли тич ком стре
мље њу. 

Наш друг Све ти слав Сте фа но вић био је за вре ме по след њих фе
ри ја у Ср би ји у го сти ма код др Бо те по зна тог ра ди кал ског пр ва ка. Ту 
је у дру штву са Бо ти ном под свој ки њом и дру гим омла дин ци ма ко ји 
су сви ре дом са со ци ја ли змом за ра же ни би ли, до шао у те сну ве зу. Од 
њих нам је до нео мно го бро шу ра со ци ја ли стич ке са др жи не.

Ра до зна ли на ту но ву на у ку и но ву по ли ти ку, по че ли смо да је про
у ча ва мо. 

Раз у ме се, да је све то за нас не са мо но во не го и вр ло за ни мљи во 
би ло. За час, па смо са жа ље њем и са ома ло ва жа ва њем гле да ли на наше 
гра ђан ске стран ке, оста вив ши на ше ли бе ра ле и ра ди ка ле да се да ље 
ме ђу соб но гло же. 

Наш бу ду ћи жи вот тре бао је од сад дру гим прав цем да те че а не 
по гре шним ко што је до сад би ло. 

У на шим мла дим ду ша ма би ли су на по мо лу но ви иде а ли. 
Све што смо до сад же ле ли би ло нам је ма ло и те сно. Хте ли смо 

сад у са мо не бо да се ви не мо. По ве ро ва ли смо, да сви љу ди тре ба да 
бу ду срет ни и за до вољ ни. 

Али пре све га мо ра ли би се по ру ши ти сви ау то ри те ти и цео по
ре дак. 

Тек по сле то га мо гло би се ми сли ти, ка ко да се по диг не но ва са
вр ше ни ја згра да.

Зо лин „Жер ми нал”, До сто јев ског „Зли ду си”, Чер ни шев ског „Шта 
да се ра ди”, сви ти ро ма ни при ја ли су нам као не ке ду хов не ђа ко ни је 
са њи ма смо пи та ли и су ви ше уз бур ка но ср це. 

По сле њих Ба ку њин и Ни ча јев са свим су нам за вр ну ли мо зак.
Ви ше и да ље се ни је мо гло ићи. 
И ако смо се ја ко чу ва ли и ме ђу соб но по ве за ни би ли ипак на кра

ју из био је клин кроз вре ћу. 
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Пу ши брк је сво јим по ли циј ским та лен том на ми ри сао, да у на шем 
раз ре ду ни је све у свом ре ду би ло. 

Јед ног да на по слао је ка ти хе ту Ми ло ва но ви ћа да нам, док смо у 
шко ли би ли, пре гле да ста но ве. То бож на ши ста но ви би ли су вла жни, 
па је по треб но би ло, да се о то ме оба ве сти гим на зи ја. 

У ства ри ка ти хе та Ми ло ва но вић имао је, да нам пре гле да књи ге, 
не били ме ђу њи ма и сум њи ве на шао. 

Слу чај но то га да на би ле су књи ге на си гур ном ме сту са кри ве не.
По сле то га Пу ши брк је и да ље сум њао а ми опет по ста ли са мо 

мно го оба зри ви ји.
Не ка ко баш у то до ба на Све тог Ни ко лу 1895. го ди не до го ди ла се 

ме ни ве ли ка не сре ћа. 
Тај дан у ве че са мо јим дру го ви ма Ми ло шем Ми ја то ви ћем и Жив

ком До тли ћем био сам на ве че ри у ку ћи Ра ки ћа на Те ме рин ској ули ци. 
Осим нас би ло је ту пу но и дру гих го сти ју. Це ло дру штво би ло је 

ве се ло и јед ноду шно. Пи ло се и је ло пре ко ме ре. Око по но ћи сви смо 
би ли сво ји и ро ђе ни.

Од не куд, па је и му зи ка до шла. Тек та да је от по че ло пра во ве се ље. 
До из не мо гло сти игра ли су и ста ри и мла ди. 

Услед те лар ме и кли ца ња на је дам пут отво ри ла се вра та а пред на ма 
по ја вио се ко ли ко је дуг, Ти хо мир Осто јић са још два не по зна та го ста. 

Без уво да и без ика квог по во да, ско ро крв нич ки, на пао нас је сву 
тро ји цу, осо би то лич но, ме не. Без ика квог уви ја ња ја сам му од мах 
од вра тио, да су нас као го сте на сла ву по зва ли, и да школ ски за кон ни 
у јед ном па ра гра фу не за бра њу је сла ву. 

На што је он још ви ше по чео, да ви че. На по слет ку мал што ни је 
до шло до гу жве.

На ра стан ку још сам до ба цио, да ње го во да на шње по на ша ње ни
ка ко ни је до стој но јед ног про фе со ра и да ће ши ро ка јав ност има ти о 
то ме сво ју да ка же. 

Тек на то је он по бе снео. Вал да ми слиш, да се бо јим ва ше дро ња
ве „За ста ве”... то ли ко сам са мо мо гао да чу јем, јер сам у тај пар већ на 
по љу био.

Кад сам ку ћи сти гао, за ду го ни сам мо гао ока, да за тво рим. На 
сто ти не ра зно вр сних ми сли рас тр за ва ле су ми мо зак. А ни јед ну од 
њих ни сам умео, до кра ја, да из ве дем. 

Гла ва ме је ти шти ла као да је не ки гво зде ни обруч око ло ње те сно 
оба ви јен био.

Пр ви део 
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Тек пред зо ру за спао сам, у бу ни лу сне ва ју ћи не ке чуд не сно ве. 
Кад сам су тра дан са књи га ма у ру ци пред Вла ди кин двор сти гао, 

на вра ти ма од пор те пред Са бор ном цр квом за те као сам ка ти хе ту Ми
ло ва но ви ћа.

Спа зив ши ме, где до ла зим он ме је сме ста не љу ба зно осло вио: 
не срет ни че је дан, шта си но ћас по ра дио! Вра ти се на траг ку ћи а до ђи 
тек по сле два најст са ти по све доџ буот пу сни цу. Ти ви ше не мо жеш 
оста ти у на шој гим на зи ји. 

Без и јед не ре чи вра тио сам се на траг. 
На прав ди Бо га про сто на про сто ис те ра ли су ме, упра во из ба ци

ли из гим на зи је. При ја ва про фе со ра Осто ји ћа уро ди ла је пло дом. А по 
Пу ши бр ко вом ми шље њу то је био је ди ни пут, да се ура зу мим. 

По сле то га кроз не ко ли ко да на био сам не пре ста но у пра вој гро
зни ци. Ни сам знао, шта би би ло нај бо ље да ура дим. 

За то вре ме те ча Па ја Ала бу рић оба ве стио је ма тер и стри ца Ла
за ра, шта се са мном до го ди ло.

Обо је, за јед но јед ног да на су до шли. Па ме сто да су ме уко ри ли, 
тру ди ли су се што су ви ше мо гли да ме не ка ко уте ше. То је мо је оја ђе
но ср це охра бри ло. Пре нуо сам се и пре стао, да ку кам, ма да сам био у 
ве ли кој не во љи. 

На ста ви ти шко лу ско ро у по ла го ди не и то у стра ној гим на зи ји, 
ни је би ла баш та ко ла ка ствар. А на ро чи то у сед мом раз ре ду где су се 
мно ге ва жне ства ри тре ба ле да по но ве за са му ма ту ру. 

Али ка ко дру гог из ла за ни је би ло, при стао сам, да се упи шем у 
Но во сад ску ма ђар ску гим на зи ју. 

Ма ђар ска гим на зи ја у Но вом Са ду, као и све дру ге ма ђар ске гим
на зи је, што су би ле отво ре не по цен три ма, где су не ма ђа ри би ли у 
ве ћи ни, има ла је за глав ни циљ по ма ђа ри ва ње. 

Про фе со ри и то пр во кла сни, што су у њој пре да ва ли, би ли су 
спе ци јал но за то вас пи та ни. 

Швап ска де ца, Је вре ји и по не ки за блу де ли Ср бин има ли су у то
ку шко ло ва ња не са мо да се обра зу ју, не го, да за то вре ме по ста ну и 
из ве сне па три о те. 

Цео школ ски про грам био је на то сра чу нат. 
По ла га но и нео сет но уба ци ва ло се у це ло ср це и ду шу омла ди не 

јед но те исто, да је Ма ђар ска хи ља ду го ди шња кул ту ра је ди на ко ја је у 
ста њу, да у Ду нав ском ба зе ну при ми и про бу ди европ ско обра зо ва ње и 
њи хо ву ци ви ли за ци ју. А кад се де чи ји ум је дам пут том ве ром за ра зио, 
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оста ло је ишло са мо од се бе. Ре не гат ски дух ту је мо гао без по му ке, да 
се ши ри и ца ру је. 

Про фе со ри у глав ном би ли су до бри пси хо ло зи и до бри пе да го зи. 
Ђак је ско ро све го то во и пре жва ка но до би јао, што му је за уче ње по
треб но би ло. Он је са мо тре бао, да до бро у шко ли па зи и да лек ци ју 
уред но пре пи ше. 

Осим то га све је би ло и уџ бе ни ци и пре да ва ња – скра ће но, тра
жи ло се, да се са што ма ње на по ра, ђа ци ма уче ње олак ша и оми ли. 

Код сва ког пред ме та па зи ло се, да се по ка же, да и он има не ке 
ве зе са спе ци јал ним ма ђар ским ду хом. Чак и у ма те ма ти ци тре ба ло је 
да се ра чу на и за кљу чу је на ма ђар ски на чин.

Све је то би ло спро ва ђа но ве што и са фи ним так том.
Исти на ни је се пљу ва ло на не ма ђар ску кул ту ру али је из да на у 

дан, до ка зи ва но да је са мо ма ђар ска кул ту ра пра ва, ви ша и вр сни ја. 
Раз ли ка из ме ђу Но во сад ске срп ске и ма ђар ске гим на зи је би ла је 

огром на. 
Ма ђар ски про фе со ри, без ика квог стра ха од др жав них вла сти 

мо гли су не сме та но, да се пре да ду по у ча ва њу ђа ка. А про фе со ри срп
ске гим на зи је стал но су се бо ја ли, да им др жав на власт што год не за
ме ри и на од го вор ност не по зо ве. С то га су пр о фе со ри срп ске гим на
зи је у сво ме ра ду мо ра ли мно го штошта да ис пу сте и за та је, што су за 
пра во тре ба ли да ис так ну и об ја сне. 

Узми мо са мо исто ри ју. Ни је дан про фе сор, чак ни ба ба Јо ва но вић, 
ни је се усу дио, да нам не што о исто ри ји Ср ба ка же. У по та ји ми са ми 
мо ра ли смо то да учи ни мо и мно го штошта дру го.

Срп ски про фе со ри др жа ли су се сле по школ ског про гра ма. Од 
ње га и из ван ње га ни су сме ли ни ле во, ни де сно да мрд ну. 

У ма ђар ској гим на зи ји то је би ло са свим друк чи је. Та мо су про
фе со ри из ван школ ског про гра ма о мно го че му пре да ва ли. 

Сва ког ча са до не ли би они по ко ју де бљу ста ру књи жу ри ну, те нам 
при ча ли о ми ну лој сла ви и ве ли чи ни ма ђар ског ге ни ја. Мно го пу та 
до но си ли су и днев не ма ђар ске но ви не, те нам чи та ли по не ки ро до љу
би ви чла нак. А из бо га те би бли о те ке да ва ли су нам, да чи та мо нај ску
по це ни ја из да ња ма ђар ских пи са ца и не пре ста но нам сла ди ли њи хо ва 
са вр ше на де ла. 

Већ је би ло до сад но, ко ли ко су хте ли, да нас за ве ду и опо је ма ђар
ским шо ви ни змом а све у ле пој фор ми и без су ро вог при си ља ва ња.

Пр ви део 
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Кад сам при ра стан ку од Пу ши бр ка свдоџ буот пу сни цу при мио, 
он ми је уз то ср ди то до ба цио: од те бе ни кад чо век би ти не ће а кад сам 
но гу пр ви пут у ма ђар ску гим на зи ју мет нуо, њен упра ви тељ ме је до
че као ре чи ма: син ко (fi am) срет но нам до шао, гле дај да ти код нас 
бу де до бро! 

Ср це ме је за бо ле ло, кад сам те две су прот не из ја ве срав нио. Шта 
је Пу ши бр ка на ве ло да је она ко гор до о ме ни су дио, ни сам мо гао схва
ти ти а још ма ње слат ке ре чи ко је ми је мој но ви упра ви тељ при до ла ску 
упу тио.

Би ло, ка ко би ло, ме ни је ипак ус пе ло, да сам се из пр ве не во ље 
до ста бр зо и ла ко из ву као. Ни сам мо рао из гу би ти го ди ну. Ма ђа ри су 
ме без при го во ра опет у сед ми раз ред при ми ли. Сад ће је ди но од ме не 
за ви си ти, да ли ћу га са успе хом за вр ши ти. 

С то га сам се као ни кад сав пре дао шко ли и уче њу а сво је пре ђа
шње па си је од ба цио од се бе. 

Мо ји но ви дру го ви би ли су ма хом вр ло бе за зле ни али при свем 
том ја ко ра до зна ли, шта је ме не не срет но га на те ра ло да сам у по ла го
ди не про ме нуо шко лу.

Про фе со ри сви од ре да при ми ли су ме при ја тељ ски. Пот по ма га ли 
су ме ра до, кад се ни сам умео ма ђар ски до бро, да из ра зим. Чак су ме 
и те ши ли, на во де ћи, да ћу доц ни је, ако бод да, мо ћи бо ље, да се сна ђем. 
И за и ста по сле ме сец да на мо гао сам са но вим дру го ви ма мал те не у 
ко рак, да идем.

Ско ро сва ки дан сам го во рио лек ци ју. Из гле да ло ми је, да су ту и 
упра ви те ље ви пр сти упле те ни би ли и да је ње го ва же ља би ла, да ме што 
те шње уз ма ђар ску гим на зи ју при ве же. Ње му, ко што сам доц ни је ви део, 
ни шта ни је би ло те шко и не згод но, кад се ти ца ло да не ко га за до би је.

Од свих мо јих дру го ва Је вре ји су би ли нај бр бљи ви ји. Они су и кад 
су зна ли и кад ни су зна ли, во ле ли да се што ви ше раз ме ћу. И у јед ном 
и у дру гом слу ча ју ни је им ишло од ср ца. Али да не би од про фе со ра 
слу чај но за бо ра вље ни би ли, сма тра ли су да је нај бо ље, кад се чо век 
што ви ше ис пред дру гих гу ра. Да ро ви ти, ни су богзна, ка ко би ли. А 
што су зна ли, би ло је ве ћим де лом по вр шно. Ако им не што ни је ишло 
у ра чун, у то ни су ра до ула зи ли.

Швап ска де ца ме ђу тим би ла су мно го при род ни ја и кол ко год су 
мо гла, тру ди ла су се и вред но учи ла. По ни зни свој став у сва кој и нај
не ви ни јој при ли ци су ис ти ца ла. Би ла су срет на, да су их Ма ђа ри обе
руч ке у сво је окри ље при ми ли. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Сло вач ка и Ру син ска де ца све су сра ме жљи во при хва ћа ла. Во љу 
за от по ром у се би ни су осе ћа ла. Са Ср би ма ни су хте ли а мо жда ни су 
ни сме ли, да се збра те и по ве жу. 

Са срп ском де цом ишло је већ те же. Она су мно го твр до гла ви ја, 
не го оста ла де ца би ла. И ма ка ко, да су про фе со ри не жни и до бро на
мер ни би ли, са њи ма су сла бо мо гли да иза ђу на крај. С то га пра вог 
ре не гат ства ме ђу срп ском де цом ни је уоп ште би ло. 

Ја сам од мах од по чет ка па зио, да са сви ма бу дем на до број но зи. 
Ни сам хтео ни ко га да ми мо и ђем. Сва ки ми је до бро до шао, ко ми је 
ма у чем био на по мо ћи. 

Као јеж сам се уву као у сво ју ко жу и гле дао са мо сво га по сла. 
Ви ше од шест ме се ци, ко ли ко сам ту био, мо рао сам, хтео, не хтео, 

да се при та јим. По кадкад, то ми је вр ло те шко би ло, али ра де ћи та ко, 
мо гао сам без бри ге на до бар успех ра чу на ти. 

И за и ста на кра ју школ ске го ди не, би ло је све ко што је тре ба ло.
Не мо гу ре ћи, да ми је у ма ђар ској гим на зи ји ло ше ишло, али при 

свем том стал но сам же лео да се опет у срп ску гим на зи ју вра тим. Не
што, што се ре чи ма не да из ра зи ти, ву кло ме је не пре ста но та мо.

Та ко, кад је је сен 1895 го ди не при спе ла, по ред све не зго де, што ми 
се слу чај но мо гла до го ди ти, ако се на траг у срп ску гим на зи ју вра тим, 
ипак сам се усу дио да се та мо у осми раз ред упи шем. Ра чу нао сам, да 
сам за шест ме се ци до ста ис па штао и да ми се чак ни од стра не Осто
ји ћа ни ка кво зло не сме до го ди ти. 

По сле упи са на пет да на на шао сам се са пу но во ље и оду ше вље ња 
ме ђу сво јим ста рим дру га ри ма. Сви они су би ли из не на ђе ни мо јим 
до ла ском. За час, па су се сви око ме не оку пи ли. За из ве сно вре ме ни
сам им мо гао сви ма на сва пи та ња, да од го во рим. Био сам и су ви ше 
узру јан и сре тан. 

Али већ та да, упа ло ми је у очи, да су се при ли ке у на шем раз ре ду 
мно го из ме ну ле.

Ни је би ло ви ше ко пре, оне мла дић ке на ив но сти, не го ме сто ње у 
мла дим ср ци ма уса ди ла се не ка ле де на зби ља. А по ред то га и не ки не
од ре ђе ни страх осе ћао се сву да. Чак ми се чи ни ло, да и оног пре ђа шњег 
чвр стог је дин ства ни је ви ше би ло. И ње га је зуб вре ме на до ста окр њио. 
Ни је би ло, да се сва ки баш са мо о сво јој ко жи бри нуо, али у глав ном 
не ста ло је: сви за јед ног, је дан за све. 

У по чет ку ту про ме ну ни сам мо гао, да схва тим. Али по ла ко и доц
ни је ка за ло ми се са мо.

Пр ви део 
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Да цео раз ред не би ве чи то ва жио као не ко бун тов но гне здо, од
лу чи ли су мо ји дру го ви, да се ока ну ћо ра ва по сла и да се по све те са мо 
шко ли и уче њу. Они исти на ни су то за јед нич ком од лу ком ре ши ли, 
не го сва ки по себ це гле дао је, да се што да ље од све га др жи, што би му 
мо гло, да шко ди. О по ли ти ци, и со ци ја ли зму ни је се ви ше во ди ла жуч на 
по ле ми ка. И ако се о то ме и не што чи та ло, би ло је уз гред но и на бр зу 
ру ку. 

Про фе сор Сан дић јед ном при ли ком је из да ле ка на го ве стио, да 
ни је до бар знак, кад се омла ди на и су ви ше уо зби љи и успа ва. Кроз 
жи ле ње не тре ба увек, да стру ји вре ла крв и мла дић ска во ља.

Али ни ко жи ви, па ни сам про фе сор Сан дић, ни је мо гао ви ше, да 
оду ше ви наш осми раз ред, јер је кли ца пот пу не рав но ду шно сти за
вла да ла њи ме.

Ме ни је у по чет ку све то из гле да ло чуд но, али на кра ју и сам сам 
пао у исту по гре шку, у исту не во љу. Не ка ђа во но си све про гра ме и све 
те о ри је, ја ћу од сад, као и сви дру ги, па зи ти са мо на сво ја ле ђа. 

Про фе со ри пре ма ме ни, осим Др Ђо ђе Де ре и про фе со ра Сан ди
ћа ни су би ли баш нај љу ба зни ји. Пу ши брк је и да ље о ме ни не по вољ но 
ми слио. Про фе сор Осто јић ни је ме хтео ни по гле да ти а ка моли  да на 
по здрав од вра ти. А про фе сор Бла го је Бран чић кадгод је са мо мо гао, 
гле дао је, да ми на па ко сти.

Ја сам све те сит не увре де сто јич ки, без и нај ма њег роп та ња, под
но сио. 

Као дан би ло ми је ја сно, да се због то га не смем узру ја ва ти, те ше
ћи са мог се бе, да ће и мо ја пат ња на кра ју, да из че зне. Али као ни кад 
до сад, као глад на го ди на, оте гло се и про ти ца ло до сад но вре ме. 

Услед то га уче ње и жи во та ре ње у осмом раз ре ду би ло је пра во 
му че ње. Ишло се у шко лу, да се ка же, да се не што ипак учи и по на вља. 
У ства ри сви ма на ма би ло је већ до ста. Сва ки је же лео, да се што пре 
осло бо ди јар ма. А то се на кра ју, по сле ду гог че ка ња ипак до жи ве ло. 

Ма ту ра је про шла, а ми сви, ко ли ко нас је би ло, на пу сти ли смо 
гим на зи ју, ско ро без збо гом и без опро шта ја. 

IV

С ма ту ром у џе пу ни шта се ни је мо гло по че ти. Она је са мо слу
жи ла као до бра под ло га за да ље уса вр ша ва ње, ал од ма ту ре са ме ни је 
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се мо гло жи ве ти. С то га је тре ба ло, да сва ки ма ту рант по сле ма ту ре 
на ста ви спе ци јал но сво је обра зо ва ње. Та ко сам ја по сле ду гог раз ми
шља ња иза брао ме ди ци ну. Она ми се учи ни ла, да ће би ти нај ви ше у 
скла ду са мо јим на кло но сти ма.

У бо го сло ви ју, да идем, ни су ми до пу шта ли мо ји на зо ри и ако је 
све ште нич ки по зив у су шти ни уз ви шен био; пра ва, да учим, да бу дем 
адво кат, ни је ми се сви де ло, јер су адво ка ти у то до ба, због сво је грам
зи во сти, на рђа вом гла су би ли; за тех ни ку по мо ме вла сти том су ду, 
ни сам имао ни до вољ но спре ме ни пра ве љу ба ви; про фе сор ски жи вот 
ни је ми се ни ка ко сви ђао, јер је био и су ви ше ску чен и ја ко за ви сан. 

Као ле кар би ћу у ра ду сло бо дан, а од го ва ра ћу је ди но сво јој са ве сти. 
По сле те мо је од лу ке, да ме ди ци ну учим, мо рао сам се од лу чи ти 

на ко ји уни вер зи тет да се упи шем. 
Беч ка ме ди ци на би ла је у то до ба пр ва у Евро пи а мо жда и у це лом 

све ту. Ње ни про фе со ри би ли су не са мо пр во кла сни струч ња ци, не го 
и ге ни јал ни на у че ња ци. За то су се око ло њих ра до оку пља ли ђа ци из 
це ло га све та.

Осим Бе ча при вла чио ме је Па риз. Дух Фран цу за био ми је од у век 
мио. Та мо је од вај ка да го ре ла луч сло бо де; та мо се са мо о ве ли ким 
ства ри ма са ња ло; та мо је стал но ку ца ло ср це це ло га све та. 

И за и ста по чет ком сеп тем бра 1896 г. кре нуо сам на пут, ме сто у 
Беч, у Па риз, где сам тек по сле не де љу да на сти гао, јер сам ус пут на 
не ко ли ко ме ста пу то ва ње пре ки дао. 

На мо ју ве ли ку жа лост од стра не над ле жног ми ни стар ства из да
то је баш та да на ре ђе ње да стра ни ђа ци не мо гу од сад у Па ри зу учи ти 
ме ди ци ну; мо гу са мо, ако хо ће упи са ти се на ма ко ји дру ги фран цу ски 
уни вер зи тет. 

Озло је ђен због то гаје р у про вин ци ју ни сам хтео, да идемре шио 
сам се, да се у Беч вра тим.

Чим сам у Беч сти гао, пр во што сам осе тио, би ла је пи то ма беч ка 
сре ди на. Ско ро сва ко ли це би ло је пу но осмеј ка и до бре во ље. 

Беч се увек хтео, да ве се ли и да се за ба вља. Ко год је, ве се ла ср ца, 
хтео у ње го во ко ло да се ухва ти, до бро му је до шао.

Ни је се мно го пи та ло, ко је ко и ода кле је, не го је ли рас по ло жен, 
да се сме је и ужи ва. Па ипак све је то те кло скром но и од ме ре но. Зна ло 
се кад се мо ра ло ра ди ти а кад се сме ло пу сти ти ср цу на во љу. 

И бо га то и си ро то под јед но је исту же љу има ло, да се на свој беч ки 
на чин про во ди и ужи ва. 
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У то беч ко рас по ло же ње мо ра ли су и стран ци, ма ка ко, да им је то 
чуд но из гле да ло, за пли ва ти. Мо ра ли су, ко ли кого д су мо гли, сво је 
ср це пре у де си ти, да би што ви ше на ли чи ло на по лу де ти ње беч ко ср це. 
Са мо та ко мо гли су се укоп ча ти у пра ви беч ки жи вот. 

Беч је у то до ба још увек био на вр хун цу сво је сла ве. Огром но бо
гат ство це ле Мо нар хи је сли ва ло се без пре кид но у ње га. 

Све што је чо ве ку тре ба ло, мо гло је за јеф ти не па ре да се на ба ви. 
На у ка и умет ност цве та ли су до не ви ђе них гра ни ца.
А му зи ка Мо цар та, Бе то ве на, Ли ста, Ба ха и дру гих, чу ла се на све 

стра не. 
Кад би слу чај но где год му зи ка за сви ра ла вал цер, од мах би се, ма 

на са мом тро то а ру би ло по че ло, да игра.
Беч је био не са мо бо гат, на у чен, му зи ка лан не го и са са мим со бом 

пот пу но за до во љан и сре тан. 
Ње го ве ули це, пар ко ви и тр го ви би ли су пре ко це лог да на пре пу

ни и жи ви. А ње го ве ка фа не и ре сто ра ни по це ле но ћи отво ре ни. 
Не са мо у дру штву ра де ни ка и гра ђа на, не го по па ла та ма и у са

мом Фра њи ном дво ру, пи ро ва ло се и ве се ли ло и кад је тре ба ло и кад 
ни је тре ба ло. 

Чак и по сле са хра не, по за ба че ним ре сто ра ни ма, што су у бли зи
ни гро бља би ли, пе ва ло се и ве се ли ло, као да је пре то га свад ба а не 
по греб био. 

Мо ја сен ти мен тал на ду ша за ду го то ни је мо гла да схва ти. Ја сам 
за ми шљао, да са на у ком, са ве шти ном, са фи ни јим ка рак те ром упо ре
до тре ба, да иду по ву че ност и озбиљ ност. Све то у Бе чу ни сам мо гао 
та да, да ви дим. Ње го ва рас ка ла шна стре мље ња су ви ше су бо ла мо је 
на ив не очи. 

Не што, што је ту раз дра га ност ипак ре ме ти ло, би ли су рад нич ки 
штрај ко ви али ни они ни су би ли кр ва ви и по по ре дак опа сни. На про
тив, кад су рад ни ци штрај ка чи из гла са ли сво је во дљи ка ве ре зо лу ци је, 
упу ти ли би се она ко у го ми ли у „Пра тер” где су от по че ли те ре вен ку и 
пи јан че ње. А су тра дан, као да пре то га ни шта ни је би ло, вра ти ли су 
се опет на траг на по сао. 

Осим ра де ни ка и Је вре ји, осо би то они што су у Ле о полд шта ту жи
ве ли, про ба ли су по кадкад да пр ко се и за по ста вља ју беч ке тра ди ци је. 

Али ни ра де ни ци, ни Је вре ји ни су би ли богзна кол ко мо гли ути
ца ти а ка моли  про ме ни ти ток беч ког жи во та, што је ве ко ви ма ства ран 
и до те ри ван.
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Беч је од сви ју ве ли ких ва ро ши био нај ви ше из ло жен укр шта њу 
ра са, осо би то Сло ве на и Не ма ца. Из тог уза јам ног и при род ног укр
шта ња ис кри ста ли зи рао се чи сто беч ки тип љу ди и же на, ко ји ни су 
би ли ни Нем ци, ни Сло ве ни не го са мо беч ли је. 

Ве ћи на беч ли ја не ра до је на пу шта ла Беч. Ту на пла вом Ду на ву и 
по зе ле ним и та ла са стим бр да шци ма, уз пе сму и свир ку, про во ди ле су 
беч ли је сво је сло бод но вре ме. А ако је по не ки због тр го ви не и по сла 
мо рао за не ко вре ме, да на пу сти Беч, он је он да у ту ђи ни стал но ку као 
за сво јим љу бље ним Бе чом. 

Осим дру гих осо би на, ла ко вер ност и до бро ћуд ност од у век су 
кра си ле ду шу беч ли ја. С то га ни је дан беч ли ја ни је мо гао, да пој ми ни 
гор дост Гер ма на, ни лу кав ство Сло ве на. 

У дру штву би ло ван ку ће, би ло код ку ће, био је беч ли ја до крај
но сти љу ба зан и по вер љив. 

Без мно го ре чи и це ре мо ни је, при шао је сва ком, ко му је ру ку 
пру жио, као пра ви при ја тељ. За час, па је, ако сте са мо слу ша ли, ис
при чао и то на дла ку, це лу сво ју исто ри ју. А од вас ни шта дру го ни је 
тра жио, не го са мо, да са њи ме бу де те ис кре ни. Ако сте му још при 
то ме још обе ћа ли вер ност, он да сте га ве чи то при ве за ли за се бе. 

Кад сам се пр ви пут у ау лу беч ког уни вер зи те та ус пу жао, би ло је 
та мо на сто ти не ђа ка. Као у уз не ми ре ној ко шни ци, све је би ло у по
кре ту и у раз го во ру. Аку стич но, од је ки ва ла је сва ка реч и сва ки смеј.

Кроз ту го ле му и та ла са сту ма су те шко је би ло про гу ра ти се. Ипак 
ја сам до ста бр зо до спео до кан це ла ри је де ка на та. Ту сам се за трен ока 
упи сао. 

Чи нов ни ци, што су мол бе и до ку мен та пре гле да ли, ра ди ли су 
мар љи во, спрет но и вр ло љу ба зно.

Вра ћа ју ћи се кроз про стра не ход ни ке, за стао сам ма ло пред огром
ном ста ту ом слав но га хи рур га Бил ро та. Ње го во ве штач ки ис те са но 
ли це са гу стом, ду гом бра дом до дна ду ше ме је по тре сло. 

То је тај, што је сво јом бо го да ном ве шти ном и сво јом му дро шћу 
про кр чио пут мо дер ној хи рур ги ји. Он је пр ви са сво јим но жем сме ло 
ушао у ср це, у мо зак и у све оста ле де ло ве чо веч јег те ла, уда рив ши 
јед ном за сваг да нео бо ри ве те ме ље хи рур шке ве шти не. Са мо по ње го
вим мо де ли ма и по ње го вим за ми сли ма мо гле су се из вр ши ти са успе
хом и нај те же опе ра ци је. 

Што је На по ле он у стра те ги ји, то је Бил рот у хи рур ги ји био.
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Сав ра до стан и ус хи ћен по сле то га ус пео сам се уз не ке спо ред не 
и зад ње сте пе ни це го ре на спрат, пра во у би бли о те ку. 

Огром на са ла уни вер зи тет ске би бли о те ке би ла је пу на вред них 
ђа ка. Јед но до дру го га скром но, као да су из цр кве би ли, се де ли су 
мла ди чи та о ци, за ду бље ни у сво је књи ге и у сво је бе ле шке. 

И му ва, да је пре ле те ла и она би се чу ла, та ко је у са ли са вр ше на 
ти ши на би ла.

По слу жи те љи, у бе лим ман ти ли ма, опре зно су на пр сти ма хо да
ли и зах те ва не књи ге до но си ли. 

На пул то ви ма, ко ји су на огра да ма око ло це ле са ле утвр ђе ни би ли, 
ле жа ле су де бе ле књи жу ри не, где су по азбуч ном ре ду би ле упи са не 
све књи ге и спи си, што их је уни вер зи тет имао. 

Ако је не ко хтео из ве сну књи гу, да до би је, мо рао је пре све га, да 
је у оним де бе лим књи жу ри на ма на ђе, а ујед но и број, под ко јим је она 
уве де на. По сле то га мо рао је на чи стој бе лој це ду љи ци да на пи ше на
слов књи ге, број и сво је име.

Та ко ис пу ње ну це ду љи цу пре дао би јед ном од по слу жи те ља. 
Без мно го раз ми шља ња и ја сам та ко по сту пио. Отво рио сам јед

ну де бе лу књи жу ри ну, што је пре дам ном ле жа ла, узео јед ну пра зну 
це ду љи цу са пул та на пи сао на њу „La no u vel le He lo i se par Ro us sean”. 
За тим сам сео на јед но пра зно ме сто. 

Ни је по тра ја ло ни де сет ми ну та а ја сам већ имао гор њу књи гу у 
ру ци. 

Оби чај је био у Бе чу, да су по слу жи те љи, кел не ри, фи ја кер џи је, па 
и гра ђа ни, сва ког ђа ка са уни вер зи те та осло вља ва ли са „Her Doc tor”. 
Та ко је и ме не осло вио по слу жи тељ, кад ми је књи гу пре дао.

Ја сам се на то са мо слат ко на сме јао. Тек што сам се на ме ди ци ну 
упи сао а они ме већ кр сти ли док то ром. То је за ме не би ло не са мо мно
го, не го и су ви ше. Али оби чај је оби чај, он се мо рао по што ва ти. 

У пред со бљу са ле за се ци ра ње ле ше ва би ла је обе ше на јед на по
ве ћа цр на та бла. На њој су би ла ис пи са на име на оних ђа ка, ко ји су 
има ли те не де ље, да се ци ра ју. 

Јед ног ле пог да на ја сам до шао на ред. 
По ред све мо је ку ра жи, имао сам до ста тре ме. Кад сам у са лу ушао, 

што је у при зе мљу би ла, нео би чан не ки за дах мал ме ни је за да вио. То 
је би ло смр дљи во ис па ре ње тру лих ле ши на, што су по ка ме ним сто
ло ви ма, на све стра не раз ба ца не би ле. 
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До био сам јед ну це лу ру ку, да исе ци рам. Док сам то из вр шио, до
ста ме је му ке и пи па ња ста ло. За то вре ме не ки хла дан зној ме је свог 
про био. 

Али већ друг дан, кад сам ме ђу ле ши не до шао, би ло ми је лак ше 
и бо ље сам умео са но жем да ра дим. 

По сле из ве сног, кра ћег вре ме на са свим сам се на ви као на ле ши не 
и на са лу за се ци ра ње. 

По не кад, кад би усред се ци ра ња ушао по не ки ше гра са кор пом 
бе лих пе ре ца, на бр зу ру ку као и сви дру ги, што су сам ном се ци ра ли, 
опрао бих ру ке и без ика квог га ђе ња по јео јед ну или две пе ре це. 

Ана то ми ју ми је пре да вао сла ван про фе сор Толд.
Био је осред њег ра ста, ма ле шпи ца сте, се де бра де, ја ко крат ко вид 

са зе лен ка стоси вим во дљи ка вим очи ма, по ма ло на глув, са свим ће лав. 
Глас му је био у те но ру и увек мо но тон. 

Ње го ва пре да ва ња би ла су до сит ни ца ис цр пље на и тач на. Он ни 
јед но пи та ње ни је оста вио без од го во ра. 

Ра до је ула зио у упо ред ну ана то ми ју и гле дао, да нам на све мо гу
ће на чи не ра све тли и об ја сни, ка ко се чо век кроз про ху ја ле ве ко ве, 
раз вио до да на шњег сво га об ли ка. 

Ни је би ло ко шчи це, жив ца, жи ле и му ску ла о ко ји ма он ни је знао, 
да нам при ча на ши ро ко и на ду гач ко. Осо би то њи хо ве по себ не уло ге, 
знао је ве што да ис так не. 

На мо згу се нај ви ше за др жа вао; ње га је од сви ју ор га на за нај вред
но сни јег це нио. 

У мо згу је, по ње му, био цен тар и ду хов ног и те ле сног жи во та.
Ср це и цео кр во ток сма трао је, као што и је сте, за ви сне од мо зга. 
Кре та ње, ход, уоп ште цео жи вот, има је ди но да ре гу ли ше мо зак. 
Као кр ти ца био је нео бич но вре дан. Ана то ми ја му је би ла све и сва.
Пи сао је мно го по струч ним ли сто ви ма. Из дао је уџ бе ник „Ана

то ми је”, вр ло оп шир но де ло у те шком гер ман ском сти лу. 
Са про фе со ром Да ла ро зом у дру штву из дао је је дин ствен ана том

ски атлас. Ни ко, ни пре ње га, ни по сле ње га, ни је умео та ко пре ци зно 
и при род но из ра ди ти це ло куп ни са став чо веч јег те ла. У том ње го вом 
де лу све је ја сно као дан. Без ње га би ђа ци те шко мо гли, да се у ана то
ми ји сна ђу. За ње га сву да, где ме ди цин ског фа кул те та има, зна ју. Рет ко 
да је ико ја на уч на књи га по це лој ку гли зе маљ ској ра ши ре на, као што 
је то Тол дов атлас. 
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Про фе сор Толд по при ро ди био је озби љан али по кадкад и до бро 
рас по ло жен. 

Еман ци па ци ју же на ни је тр пио, твр де ћи као ана том, да је и ду
хов ни и те ле сни склоп же не мно го про сти ји и ни жи не го у чо ве ка. С 
то га на ње го ва пре да ва ња ни су мо гле жен ске да до ла зе. 

Али же не ко же не и ту су се зна ле сна ћи, пре о бу кав ши се у му шко 
оде ло. 

Био је ре ли ги о зан. При ча ју да је сва ке не де ље ишао на ми су. За то 
вре ме ње го ва же на пра ти ла га је, али увек иза ње га у от сто ја њу 5–6 
ме та ра. 

Ме ди цин ску хе ми ју слу шао сам код про фе со ра Лу дви ка. Он је 
нео бич но ду хо ви то умео да при ча. Сва ком еле мен ту и сва ком спо ју у 
при ро ди знао је, да ухва ти тај ну. Ње му је хе ми ја и ор ган ска и нео р ган
ска би ла у ма лом пр сту. Чи сто се си грао, кад је це лу та блу са хе миј ским 
еле мен ти ма ис пи сао. 

Ди вио се при ро ди и при род ним за ко ни ма, не зна ју ћи ни сам, ка
ко да их об ја сни. А при сва ком пре да ва њу, ви де ло се, да га је та тај на 
нео бич но пе кла. 

По кадкад је на го ве шта вао, да је чо веч ји дух је ди но спо со бан, да 
тра га и иде за при род ним, не у мит ним за ко ни ма а да чо век сам ни кад 
не ће би ти у ста њу, да из ме ни ток при род них си ла и да ство ри не што 
из ван ње них гра ни ца. 

Био је ле па по ја ва, са вр ло жи вим очи ма, са из ра зи тим цр та ма, са 
пра вим ста сом и нео бич но при јат ним гла сом. 

Ни нај бо љи го вор ник ни је бо ље од ње га го во рио. Је зик му је био 
сла дак, пун све жи не, ја сан и раз го ве тан. Ре че ни це крат ке, хар мо нич
не са не мач ким на гла ском. С то га су ње го ва пре да ва ња би ла увек ја ко 
по се ће на. 

У сво јој стру ци био је сву где по знат.
Као и сви не мач ки на у че ња ци био је скро ман али при свем том 

во лео је фи но по на ша ње, ле по оде ло и удо бан жи вот.
Хи сто ло ги ју сам учио код про фе со ра Еб не ра. Он је био до крај

но сти пре ма сва ком љу ба зан. Сва ку и нај ма њу сит ни цу гле дао је да 
нам што очи глед ни је рас ту ма чи. 

Раз у ме се, код ње га је сваг да са мо про ста ће ли ји ца игра ла глав ну 
уло гу. Ка ко је она из нео р ган ског све та на је дам пут по ста ла, у то ни је 
хтео, да ула зи. Чак се јед ном на љу тио, кад смо га о том за пи та ли. 
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По ла ко, па нас је упу тио, да све по ја ве у жи во ту кроз ће ли ји це и 
кроз ми кро скоп гле да мо. 

Рад ће ли ји ца то је жи вот сам. 
Што оком ви ди мо, што ухом чу је мо, умом схва ћа мо, у оп ште што 

год све сно или не све сно ра ди мо, све је то по сле ди ца пра вил но га и 
не у мор но га ра да од ре ђе них ће ли ји ца. 

По је ди не ће ли ји це има ју сво је од ре ђе не уло ге. Њи ма су у том 
прав цу ве за не ру ке. Та ко мо жда не ра зно род не ће ли ји це оба вља ју са
свим не што дру го, не го ће ли ји це сто ма ка, цре ва, бу бре га и дру ге. 

Али ипак по не ком ви шем сми слу, све су оне при мо ра не, да јед не 
с дру ги ма у хар мо ни ји жи ве. Без те хар мо ни је, не би мо гло би ти ни 
по себ них ор га на, ни за себ них те ла. По сто јао би са мо свет ће ли ји ца и 
ни шта ви ше а ха ос би го спо да рио на це лој зе маљ ској по вр ши ни.

У сва кој ма нај ма њој ће ли ји ци ле же скри ве не огром не, свет ске 
тај не. Њих про зре ти по Еб не ро вом схва та њу, ни је чо веч јем уму да то. 

Фи зи о ло ги ју ми је пре да вао про фе сор Екс нер. Он је увек био озби
љан и до сто јан ствен. 

Имао је ду гу, про се ду бра ду, обр ве су му ско ро це ле, гор ње кап ке 
по кри ва ле, очи све тле као вар ни це, глас у ба су, уми љат са оштрим 
на гла ском. 

Пре да вао је по ла га но, реч по реч, без ика кве те шко ће у из ра зи ма. 
Пре да ва ње је обич но са екс пе ри мен том скоп ча но.
Ка ко нам сто мак хра ну ва ри, ка ко нам ср це не у мор но ку ца, ка ко 

нам плу ћа пра вил но ди шу, па на по слет ку ка ко нам мо зак ми сли да је, 
о то ме све му раз ла гао нам је сва ко днев но.

Ка ко се ми сао, же ља, во ља, уоп ште ду шев ни жи вот у цен тру мо зга 
из два ја и ра ђа, пу тем екс пе ри мен та, ни је хтео да до ка зу је, уве ра ва ју ћи 
нас да то ни је ни мо гу ће. 

По ње му сва ис тра жи ва ња у том прав цу, ма ка ко оп се жна и убе
дљи ва би ла, оста ће увек са мо пу ста об ма на.

Па то ло шку ана то ми ју и па то ло шку хи сто ри ју пре да вао ми је, врло 
жи во и вр ло ре чи то, про фе сор Вајкслба ум. За вре ме ње го вог пре да ва
ња, до но си ли су по слу жи те љи пу но пре па ра та, што су ње го ви аси
стен ти пре то га вр ло бри жљи во при пре ми ли. 

То су би ли све жи, бо ле сни ор га ни од умр лих по беч ким бол ни
ца ма: бо ле сна је тра, про ши ре но ср це, за гно је ни бу бре шци, рак у сто
ма ку и све дру го, што је та да би ло на рас по ло же њу.
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Он је он да ту, пред на шим очи ма се ци рао и све што је од зна ча ја 
на обо ле лим ор га ни ма би ло, на ма оп шир но по ка зи вао.

Осим то га, ми смо мо ра ли за вре ме ве жба ња и са ми, да се ци ра мо. 
Исто та ко мо ра ли смо ми кро скоп ске пре па ра те са по треб ним ре а ген
ци ја ма да фар ба мо и да фик си ра мо.

Код ње га се ра ди ло све вред но. Сва ки је имао ту на ли цу ме ста, 
да оба ви сам лич но, што је про пи са но би ло. Друк чи је про фе сор 
Вајкслба ум ни је хтео ђач ки ин декс да пот пи ше. 

Као на у че њак про фе сор Вајкслба ум био је ја ко це њен. Он је не ке 
бак те ри је из на шао и на ро чи то об ја снио, те су оне од то до ба под ње
го вим име ном по зна те. 

Као про фе сор па то ло ги је, он је мо гао без по му ке, да утвр ди тач ну 
ди јаг но зу обо ле лих ор га на. Та ко је ње гов суд ви ше пу та обо рио кли
нич ку ди јаг но зу, ако ова ни је би ла у скла ду са на ђе ним чи ње ни ца ма. 

Уну тра шње бо ле сти учио сам код про фе со ра Нај се ра и код про 
фе со ра Нот на гла. Њих обо ји ца би ла су ди ка и по нос беч ке кли ни ке. 

Пор фе сор Нај сер био је по ви сок, су во њав и ви так. Све што је ра дио, 
би ло је ти хо и од ме ре но. Ње го ве пла ве очи увек су не ку да блу ди ле. 

Тип му је био ви ше сло вен ски, мо жда пољ ски. 
Пре да вао је ја сно али увек на у че њач ки. 
Нај те же слу ча је ве, хтео је по што, по то, да раз ја сни. С то га на пре

да ва ње ни кад ни је до но сио про сте бо ле сти, не го увек са мо ком пли
ци ра не и увек пу не не пра вил но сти. 

Био је ве штак у ди фе рен ци јал ним ди јаг но за ма. За ње га је, про фе
сор Вајкслба ум твр дио, да је нај бо љи ди јаг но сти чар на це лој кли ни ци. 
Он је без ми кро ско па, без ре а ген ци ја, без ика квог ин стру мен та, по
ста вљао та ко пра вил не ди јаг но зе, да су се и са ми про фе со ри чу ди ли, 
ка ко је он то мо гао да учи ни. Имао је не са мо око, чу ло пи па ња и уво 
из вр сно, не го и бо го да ни та ле нат за ле ка ра. Ви ше ин ту и ци јом и раз
ми шља њем до ла зио је до сво јих пра вил них за кљу ча ка. 

Са бо ле сни ци ма оп ћио је вр ло бла го, ско ро очин ски а са ђа ци ма 
дру гар ски. 

Као ле кар био је по знат у це лој Евро пи, па и у оста лим де ло ви ма 
све та. Отуд су ње му са сви ју стра на до ла зи ли не вољ ни и те шки бо ле
сни ци. 

Про фе сор Нот на гел био је са свим дру гог ко ва. 
Ви сок, до сто јан ствен, са пра вил ном гла вом и ора тор ским гла сом, 

знао је сва ком, да на мет не сво ју во љу. С то га ко год је у ње го вој бли зи ни 
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био, мо рао је, хтео не хтео, да му се по ко ри. То ли ка је моћ су ге сти је 
би ла у ње го вом др жа њу и у ње го вој ре чи. 

Пре да вао је ра до о оп штим и о за пле те ним про бле ми ма из обла
сти ме ди ци не. Та ко је јед ном у пре пу ној са ли при чао „ка ко је слат ко 
умре ти”.

По сле сва ког та квог пре да ва ња, пу бли ка и ђа ци су га на ру ка ма 
из са ле из но си ли. 

У је дан мах свет је са мо о ње го вим ма ђиј ским пре да ва њи ма го
во рио. А био је до ста слат ко ре чив као све ти Па вле. Умео је, да на ђе не 
са мо те му, не го и да је об ра ди мај стор ски. Са ђа ци ма је био пред у сре
тљив и ишао им у све му на ру ку.

Као ле кар имао је прак су, по зна ту у це лом све ту. 
Пи сао је мно го, са пу но ли те рар не вред но сти. 
Ги не ко ло ги ју пре да вао ми је про фе сор Ша у та, ви сок као је ла, увек 

бо га то об у чен, до ла зио је до сто јан стве но на пре да ва ње. Ко са му је била 
бри жљи во оче шља на, на о ча ри у злат ним окви ри ма уо кви ре не, бр ко ви 
ми ри сном по ма дом на ма за ни. А сви ње го ви по кре ти ода ва ли су ду
шев ну мир но ћу и си гур ност. 

Пре да вао је вр ло раз го вет но. Слу ча је ве је би рао лак ше и про сти
је, да би ђа ци мо гли што лак ше ући у ги не ко ло ги ју. 

На пи сао је вр ло оп ши ран уџ бе ник из ги не ко ло ги је. При опе ра
ци ја ма био је ја ко вешт. 

Са ђа ци ма је био при лич но строг. 
На ро чи то је па зио, да му на кли ни ци бу де што чи сти је, бо је ћи се 

ја ко, да се за ра за у њу не уву че. 
Био је чу вен и по знат на да ле ко.
Оч не бо ле сти слу шао сам код про фе со ра Фук са.
Био је нео бич но ви сок, увек про сто об у чен и стал но за по слен. 
Лењ шти не на сво јој кли ни ци ни је тр пио. 
Пре да вао је ла ко и ра зу мљи во. 
Са мо ком пли ци ра не слу ча је ве во лео је, да при ка же и да ту ма чи. 
Са ђа ци ма је био озби љан али пра ви чан. Уоп ште је же лео, да ње

го ви ђа ци бу ду, што се оч них бо ле сти ти че, на свом ме сту. 
На пи сао је уџ бе ник оч них бо ле сти, мо жда нај бо љу књи гу из те 

струк ту ре, пу ну зна ња и ис ку ства. 
И ње га су као и дру ге, беч ке про фе со ре тра жи ли ра до не са мо 

Ау стри јан ци, не го и сви бли жи и да љи стран ци. 
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Хи рур ги ју сам учио код про фе со ра Ал бер та и код про фе со ра Ај
зелс бер га, два го ро ста сна сту ба беч ке кли ни ке.

По зна то је, да су хи рур зи обич но не ми ли и по кадкад гру би љу ди. 
Стал не опе ра ци је пре тво ре их у мал те не пра ве ка са пе, те по ста ну као 
не ке хи рур шке са ди сте. 

На беч ким хи ру шким кли ни ка ма то ни је био слу чај. Та мо је као 
и сву да по Бе чу жи вео ми ро љу би ви дух и по не што од ми ло ср ђа. 

Про фе сор Ал берт био је че шког по ре кла, на гла ша вао је сва ку реч 
че шким на гла ском, ма да је са вр ше но го во рио не мач ки.

И ли це ње го во ода ва ло га је, да је Чех. 
Био је тром и те жак у хо ду. Због то га је че сто пу та се дећ ки пре да вао. 
Нео бич но ду хо ви то умео је да про по ве да, че сто пу та од Ку ли на 

ба на и са пу но сар ка зма. 
Пре не го што би по чео, да пре да је, по слу жи тељ би му до нео, у 

фи ној ма лој ча ши ци, не што да по пи је и тек по сле то га на ста ло је пре
да ва ње. У по чет ку ма ло спо ри је а по сле све бр же, да на кра ју за вр ши 
са пу ним гла сом. 

Ђа ке је во лео и ша лио се са њи ма.
Опе ра ци је је рет ко из во дио, јер су му и ру ке услед бо ле сти би ле 

до ста кру те. Ме сто ње га у при су ству ђа ка ра ди ли су ње го ви аси стен ти. 
Био је ве ли ки на у че њак и пле ме ни та ду ша.
Про фе сор Ај зелс берг раз ли ко вао се мно го од про фе со ра Ал бер та. 
Био је по ду ши пра ви Не мац, ви со ко обра зо ван, горд и вр ло вешт 

опе ра тер. 
Нај те же опе ра ци је из во дио је као да се си грао, јер је у сво јој стру ци 

био пе чен као ни ко дру ги. Пи сао је без број струч них ства ри. Са ђа ци
ма је био у из ве сном от сто ја њу. Та ко да су ђа ци ме сто ње га обич но 
ње го ве аси стен те тра жи ли. 

И он и про фе сор Ал берт би ли су до сто ји уче ни ци ве ли ко га Бил
ро та.

Пре да вао је теч но, хлад но, без мно го уви ја ња, не па зе ћи мно го 
ка кав ће ути сак на слу ша о це ње го во пре да ва ње, да иза зо ве. 

Тап ша ње и одо бра ва ње од стра ње ђа ка и пу бли ке ни је ма рио. 
Ње му је, из гле да, би ло до ста, да је он са со бом био за до во љан и 

да је од се бе да вао, што је ви ше мо гао. 
И ако пси хи ја три ју у Бе чу ни је би ло оба ве зно слу ша ти, ја сам ипак 

узео курс и та мо на пре да ва ње ишао. Ву кло ме је не што, да ви дим како 
свет у луд ни ци жи ви, чи ме се за ни ма и ка кве су му же ље. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ти не срет ни ци, за ко је је на да за ве чи та вре ме на из гу бље на би ла, 
са чи ња ва ли су за и ста чу дан свет. 

Об гра ђе ни уо ко ло де лом ви со ким зи дом, де лом др ве ном огра дом, 
ча ми ли су они као те шки за ро бље ни ци. 

На по ље ни су сме ли из ла зи ти а уну тра мо ра ли су се по ко ра ва ти 
стро гом кућ ном ре ду, ма да њи хов бо ле сни дух ни је увек хтео то, да 
при ми и по шту је.

Отуд је не пре ста но би ло сва ђе и пре пир ке из ме ђу чу ва ра, ко ји су 
па зи ли на ред и бо ле сни ка, ко ји су си лом хте ли, да га по ре ме те. 

Јад ни бо ле сни ци! Ве ћи на од њих, до спе ла је ова мо, не сво јом, не го 
ту ђом кри ви цом. Њи хо ви прет ци, бли жи и да љи, одав ши се нео б у зда
ном блу ду и пи јан че њу ра ђа ли су не здра ва по ко ље ња. По не ки од њих 
са мих крив је био сво јој не сре ћи. 

По цео бо го вет ни дан и ноћ има ли су чу ва ри по сла са њи ма. 
Час па се чу ла лар ма и сва ђа, час ку ка ње, плач и смеј. 
Уоп ште у њи хо вој сре ди ни стал но је вла да ло не ко на пе то уз бу ђе ње.
С то га је це ла ку ћа мо ра ла увек да бу де на опре зу, да се не би ка ква 

не зго да до го ди ла. 
Ка те дра пси хи ја три је би ла је у ру ка ма про фе со ра КрафтЕбин га, 

ши ром це лог све та по зна тог на у че ња ка. 
Он је био кру пан, го ја зан али ипак окре тан. Стал но је не што гриц

као као да је гу му у усти ма жва као. Осим то га с ле вим оком је при мет но 
жмир као. 

Као ни ко дру ги, он је чо веч ју ду шу знао, тач но да про ник не, а 
сва ку же љу и сва ку страст ср ца вер но да оце ни. Пред њи ме ни је би ло 
ни ка кве тај не, кад је тре ба ло да се што ду бље не чи ја бо ле сна ћуд ис пи та.

Као не ки вешт ма ђи о ни чар из вла чио је из уста сво јих не у ра чун
љи вих бо ле сни ка њи хо ве лу де и не ис твар љи ве пла но ве. 

Мно го пу та и од са мих кре те на умео је он, да из ма ми по не ку ми
сле ну реч. 

А сек су ал но обо ле ле бо ле сни кеса ди зам, ма зо хи зам, хо мо сек су
а ли зам – њи хо ве сек су ал не прох те ве, па чак и њи хо ве пер верз не рад
ње при ка зи вао је отво ре но и јав но пред сво јим ђа ци ма. 

Ње го ва зна ме ни та књи га „Psycho pa tia se xu a lis”, пу на је та квих 
пер верз них при ме ра. 

По ње му ни јед ног чо ве ка и ње гов ка рак тер не мо жеш по зна ти, 
пре не го ко ре ни то не ис пи таш ње гов ин ти ман и сек су а лан жи вот. 

Пр ви део 
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Мно го за блу да и кри во ту ма че ње у све ту не ста ло би, да је дру штву 
бо ље по зна та та ње го ва уме сна опо ме на. 

Осим про фе со ра, ко је сам слу шао, би ла је на беч кој кли ни ци још 
чи та ва вој ска про фе со ра, до це на та и аси сте на та. Сви они ра ди ли су 
за јед нич ки, тру де ћи се да ста ру сла ву и слав ну тра ди ци ју беч ке ме ди
ци не и да ље одр же. 

Ако би слу чај но не ка ка те дра на беч кој кли ни ци оста ла упра жње
на, мно ги слав ни про фе со ри из Ау стри је и са стра не по хи та ли су, да је 
осво је. И тек нај слав ни ји ме ђу слав ни ма, ако ју је на по слет ку с те шком 
му ком за у зео. 

У то до ба би ло је вр ло те шко би ти про фе сор на беч кој кли ни ци. 
Кан ди дат је мо рао би ти пре све га до бро по знат и це њен од чи та ве ме
ди цин ске јав но сти. Ни је би ло до ста, да је не што ле по и па мет но на пи
сао, не го да ли му је ус пе ло да ме ди цин ску на у ку обо га ти са но вим 
исти на ма и са но вим про на ла сци ма. Тра жи ла се ви ше ње го ва на у че
њач ка не го ње го ва спи са тељ ска спо соб ност. Та кве про фе со ре беч ка 
шко ла ра до је у сво је кри ло при ма ла. 

Али за то ни прак тич на стра на ме ди ци не ни је би ла за ба та ље на. 
Беч ка кли ни ка и град ске бол ни це има ле су ви ше од два де сет хи

ља да кре ве та. Ту је био бо гат ма те ри јал не са мо за ис пи ти ва ње и екс
пе ри мен ти са ње не го и за ле че ње. 

Ту су беч ки про фе со ри и ле ка ри мо гли бо ле сном све ту, да ука жу 
обил ну ле кар ску по моћ а овај опет да осе ти бла го де ти ме ди цин ске 
на у ке. 

У глав ном та ко се то и спро ва ђа ло. 
Што је по бу џе ту мо гу ће би ло, да им се да де, то су и до би ва ли. 
Зло у по тре бе, ако су се по ја вљи ва ле, ни су се за ба шу ри ва ле. На

про тив ако би се ма нај ма ње не што не ис прав но при ме ти ло, од мах би 
се спро ве ла ис тра га. 

Бо ле сни ци ни у ком слу ча ју ни су сме ли би ти у оску ди ци и оште
ће ни. 

Осим ма те ри јал не ис прав но сти по бол ни ца ма исто та ко ни ле
кар ска не га ни је сме ла би ти пре не брег ну та. 

Про фе со ри и ле ка ри, осим струч не по мо ћи тре ба ли су још у ве ћој 
ме ри, да не гу ју и уса де ве ру, на ду и уте ху у бо ле сне ду ше.

Беч ка кли ни ка тре ба ла је у том по гле ду, да пред ња чи и да це лом 
све ту по ка же, ка ко се са бо ле сни ци ма има, да по сту па. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ху ма ност у нај чи сти јој фор ми, тре ба ло је да бу де иде ал беч ке кли
ни ке. 

Ни је дан бо ле сник, ко ји би на пу стио бол ни цу не би смео у ср цу 
сво ме, да по не се ни ма ло мр жње пр о тив беч ких ле ка ра.

Про фе со ри и ле ка ри при пре гле ду, гле да ли су увек, да бо ле сни ке 
што већ ма уз се бе при ве жу. Ма зи ли су их, чак и нај те же бо ле сни ке 
по ку ша ва ли су да ожи ве и раз ве се ле. 

Са свим је ра зу мљи во, да је ав то ри тет ле ка ра и по ве ре ње пре ма 
њи ма у та квој сре ди ни из да на у дан ра сло. На по слет ку до тле је до шло, 
да су бо ле сни ци сле по ве ро ва ли, што су им ле ка ри го во ри ли. 

То уза јам но по ве ре ње ни ђа ци ма ни је би ло не по зна то. И они су, 
при ве жба њи ма, све чи ни ли, да би сво јој бо ле сној са бра ћи уго ди ли. 

Та ко се ети ка беч ке кли ни ке – без ика кве ма те ри јал не ко ри сти, а 
све за до бро бо ле сни ка – по ла га но упи ја ла у крв и у срж не са мо до
ма ћих не го и стра них ђа ка. 

Од вај ка да би ла ми је же ља да по ред ле пе књи жев но сти и фи ло зо
фи ју упо знам. С то га сам се уз ме ди ци ну и на Фи ло зоф ски фа кул тет 
упи сао.

Без ика квих по себ них на ме ра, хтео сам са мо, да до знам пра ву 
вред ност фи ло зо фи је. Пи тао сам се, за што је у фи ло зо фи ји то ли ко ра
зних си сте ма ? И за што сва ки си стем твр ди да је у ње му пра ва исти на? 

Да би ту збр ку пој мо ва до не кле убла жио, по чео сам вред но да чи
там исто ри ју фи ло зо фи је: Увод у фи ло зо фи ју од Је ру са ле ма и исто ри ју 
од Ку на Фи ше ра. Оба та де ла би ла су ла ко и ра зу мљи во на пи са на. Без 
ика квих те шко ћа, мо гао сам из њих да из ву чем што ми је за да ље фи
ло зо фи ра ње тре ба ло. 

Али без ло ги ке ни је се мо гло бр зо на пре до ва ти. С то га сам пр во 
њу мо рао да сва рим, ма ка ко да је ни сам во лео. 

По сле то га, све је ишло бр же и лак ше. 
„Го зба” од Пла то на и „Свет као во ља и пред ста ва” од Шо пен ха у ра 

сил но су ме уз не ми ри ли. 
По ла га но, па сам по чео и сам да свет и до га ђа је је ди но це ним „sub 

spe cie ae to ni ta tis”. Мо на до ло ги ја Лајб ни цо ва и Нео го ни ја Ло ке о ва за
па њи ли су ме. А Спи но зи на Есте ти ка уве ри ла ме је о мно го че му, што 
пре ни сам ве ро вао. 

Ну нај ви ше ути цао је на ме не Кант са сво јим де лом „Кри ти ка чи
сто га ума”. 

Пр ви део 
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Ка коли  је тач но, тај ге ни јал ни дух про на шао и од ре дио, гра ни це 
чо веч јег ум ство ва ња!

По ње го вом ми шље њу мно ге свет ске тај не и да ље ће мо ра ти оста
ти не ре ше не, не ке од њих за ве чи та вре ме на. 

Исти на, Берг сон са сво јим „жи вот ним ела ном”, Ни че са сво јом 
„во љом за моћ”, по ку ша ли су и дру гим пу тем, пу тем ин ту и ци је – да 
до ђу до по след ње исти не. На жа лост, то су би ли са мо по ку ша ји и ни
шта ви ше.

Ге ни јал ни изум и твр ђе ње Кан то во оста ло је и да ље на сна зи. Ко 
је хтео друк чи је, ма ка ко да је ду хо вит био, из гу био се ме ђу обла ци ма. 

Упо ре до са фи ло зо фи јом пра тио сам и свет ску књи жев ност. Ру со, 
Вол тер, Зо ла, Иб зен, Ге те, Ши лер, Хај не, Шек спир, Дан те, Тол стој, Тур
ге њев, До сто јев ски, Де мо стен, Ци це рон би ли су ми нај о ми ље ни ји пи сци. 

Свет ски кри ти ча ри: Макс Нор дау и Жорж Бран дес мно го су ми 
по мо гли да се у свет ској књи жев но сти сна ђем. 

Ро ман ти ку сам ма ње не го кла си ку це нио. А пре ра фа е ли те, пар
на сов це, де ка ден те и есте те ни сам ма рио. 

Јед ном реч ју во лео сам у књи жев но сти здрав и урав но те жен дух. 
Уз гред сам гле дао, да и о со ци ја ли зму, ко ји је у то до ба по чео, да 

цве та, сте чем си гур ног зна ња. 
Де ла Бе бло ва, Жо реов а, Адле ро ва, Ен гелсов а и Марк со ва би ла 

су ми по зна та. 
Ка пи тал Марк сов до ста ми је за да вао тру да, док сам у ње го ву су

шти ну ушао. Све ми се чи ни ло, да су ње го ви за кључ ци и су ви ше сме
ли и јед но стра ни и да не од го ва ра ју ствар но сти. 

*

По ли ти ча ри и ди пло ма те Ау стро у гар ске Мо нар хи је за вре ме мо
га ђа ко ва ња у Бе чу по че ли су да гу бе стр пље ње и да ца ру Фра њи пред
ла жу сва ко ја ке не згод не пла но ве. Час су га уве ра ва ли, да је је ди ни спас, 
да се Мо нар хи ја одр жи, ако што пре уве де окрут ну дик та ту ру а час 
опет сла ди ли су му, да је нео п ход но по треб но, да се ши ро ким сло је ви
ма до зво ли уче шће у др жав ној вла сти. Из јед не крај но сти па да ли су у 
дру гу крај ност. 

Осим то га, да би се Ма ђа ри укро ти ли, са ве то ва но му је, да за Ју
жне Сло ве не ство ри за себ ну по кра ји ну. Исто та ко тре ба ло је да што 
пре учи ни по треб не уступ ке По ља ци ма и Че си ма. 
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Све је то би ло ла ко ре че но, али те шко из во дљи во. То би би ло, ни 
ма ње, ни ви ше не го ту ри ти ру ку у зо љи но гње здо. А то је цар Фра ња 
по сва ку це ну хтео да из бег не. Та ко го ле ме и оп се жне ре фор ме ни ка да 
цар ска ку ћа ни је из во ди ла. Она је увек па зи ла, да но ве ре фор ме са мо 
по фор ми бу ду но ве а у су шти ни, да све оста не по ста ром. 

Сто ле ћи ма Хаб сбур шка ло за та ко је по сту пи ла. Цео свет се мо гао 
пот пу но из ме ну ти али тра ди ци ја Хаб сбур го ва ца ни је сме ла би ти ни 
за јо ту пре кр ше на. Та ко је ми слио цар а са њи ме за јед но и це ла двор ска 
и беч ка ка ма ри ла. 

Ме ђу тим суд би на Мо нар хи је би ла је већ та да мет ну та на коц ку. 
Ста ро се ви ше ни је мо гло одр жа ти а са но вим ре дом, ко ји би још мо гао 
про ду жи ти оп ста нак Мо нар хи је, ни су се сла га ли ни цар, ни Нем ци а 
ни Ма ђа ри. 

Сви они ску па, мо ра ли би, да на пу сте сво је ста ре по вла сти це и да 
Сло ве ни ма Ау строугар ске Мо нар хи је оси гу ра ју ко ли ко то ли ко бо љу 
бу дућ ност. 

Ни цар, ни Ма ђа ри ни за жи ву гла ву ни су хте ли, да чу ју глас но
во га до ба. Они су се још увек на да ли, да ће на си љем мо ћи да од би ју 
удар це суд би не. Услед то га из да на у дан ши ри ло се на све стра не на
род но не за до вољ ство. 

У Бе чу је већ не ко ли ко пу та до шло до бур но га штрај ка. Јед ном 
при ли ком штрај ка чи су про би ли жан дар ме риј ски кор дон и до спе ли 
чак пред Фра њи не дво ре. 

Ча ша огор че ња би ла је пре пу на. Са мо се че ка ло на зго дан час, па 
да се уз бу ни це ла пре сто ни ца. Чак и беч ки гра ђа ни по ста ли су не мир
ни и њи ма је до зло гр ди ло то ве чи то на пе то ста ње. 

У беч ком пар ла мен ту ври ло је као у ко шни ци. По сла ни ци су због 
гла са ња стал но би ли у са ли и на опре зу а ми ни стри при мо ра ни, да по 
цео дан и це лу ноћ слу ша ју ис па де огор че не опо зи ци је. 

Не про ми шље но, у је дан мах, вла да је уве ла и по ли ци ју уну тра. На 
што су опо зи ци о на ри грак ну ли као је дан чо век и што су у тај пар у 
ру ка ма има ли, по че ли су, да ба ца ју пра во на ми ни стар ске фо те ље. 

На стао је оп шти ме теж. Сед ни ца је за не ко вре ме би ла од го ђе на. 
Али ни по сле, кад се га ла ма сти ша ла ни је би ло бо ље. Не пре ста но гун
ђа ње и оштре упа ди це ни су до зво ља ва ле мир ну де ба ту.

По сле из ве сног вре ме на пред сед ник пар ла мен та мо рао је, да за
кљу чи сед ни цу са на по ме ном, да ће иду ћа сед ни ца би ти са зва на, кад 
ду хо ви бу ду уми ре ни.

Пр ви део 
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О че му се упра во ра ди ло, кад су љу ди та ко ола ко пу сти ли сво јим 
стра сти ма, да го спо да ре. Ни ма ње, ни ви ше ра ди ло се о да љем оп стан
ку Ау стоУгар ске Мо нар хи је. 

Опо зи ци ја, упра во Сло ве ни, за о би ла зним пу тем тру ди ли су се, 
да јој пот ко па ју и са се ку глав не жи ле. Њи хо ви по сла ни ци по сле ду жег 
са ве то ва ња од лу чи ли су, да по ве ду још же шћу бор бу у ви ду оп струк
ци је. 

Че си са њи хо вим Кра мар жом и Кло фа чом и оста лим во ђа ма не
у мор но су бра ни ли пра ва че шког на ро да. Исто та ко ра ди ли су По ља
ци и Ју го сло ве ни и оста ли по тла че ни на ро ди. 

Чак и со ци јалде мо кра те сту пи ле су у бор бу, раз де лив ши се на 
на род но сне гру пе. Сва ка по је ди на гру па при ста ла је уз свој на род, од
ба цив ши за то вре ме сво је ин тер на ци о нал но обе леж је. 

Про тив пра вич них зах те ва Сло ве на нај ви ше су се бо ри ли ве ли ко 
Нем ци под вођ ством Ше не ре ра и Вол фа, ко је је у по та ји по ма га ла Не
мач ка др жа ва. Уз њих су од мах при ста ли и дру ги Нем ци и Лу е ге ро ве 
хри шћан ске со ци ја ли сте. 

Ни је би ло да на, да у пар ла мен ту ни је би ло ма њег или ве ћег окрша
ја. Не ко ли ко пу та по мо ћу по ли ци је из во ђе ни су, упра во из ба ци ва ни 
не по кор ни по сла ни ци. 

Пред пар ла мен том ра до зна ла све ти на са не стр пље њем че ка ла је, 
да се у са ли пар ла мен та не што ве ли ко и нео че ки ва но до го ди. Од вре
ме на на вре ме и са ма све ти на по че ла је да рас пра вља и да се бу ни. 

За то вре ме у ау ли и по ход ни ци ма уни вер зи те та стал но се оку
пља ла и ти ска ла уни вер зи тет ска омла ди на. 

Не мач ки бур ше ви си лом су хте ли кав ге. Ви ка ли су из свег гр ла и 
пре ти ли шта по ви ма. Чак се и рек тор мо рао не ко ли ко пу та, да упле те 
и уми ру је ду хо ве.

Али и по ред ње го вих опо ме на на е лек три зо ва на омла ди на и да ље 
је га ла ми ла. Учи о ни це би ле су пра зне а пре да ва ња са ма од се бе пре
ста ла. По цео дан дре жда ло се у ау ли и око уни вер зи тет ске згра де. Све 
је би ло раз дра же но, уз не ми ре но и го то во на сва ки пре ступ. 

Кад је вр ху нац бор бе на сту пио, од лу чи ла се вла да, да са цар ским 
де кре том рас пу сти, упра во рас те ра пар ла мент. 

По сле то га по ули ца ма по че ла је, да се оку пља не за до вољ на ма са, 
кр ста ре ћи с јед ног кра ја Бе ча, на дру ги.

За то вре ме Беч је из гле дао као да је оп сед нут. Све глав не про ла зе 
за по се ла је по ли ци ја и вој ска. 
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На сре ћу до кр во про ли ћа ни је до шло, јер је у ме ђу вре ме ну вла да 
под не ла остав ку. 

Ба де ни је пао, али ду бо ки узро ци Ау строугар ске кри зе и бор бе 
ни су са њи ме ис че зли. 

У Бе чу је би ло срп ско ака дем ско дру штво „Зо ра”. Она је, од ка ко 
је по сто ја ла, оку пља ла око се бе ака дем ску па и дру гу срп ску омла ди
ну, што је у Бе чу учи ла. 

Ње на исто ри ја би ла је од у век уско по ве за на са по кре ти ма це ло
куп не срп ске омла ди не, јер кадгод је омла ди на има ла или мо гла, да 
ка же сво ју реч и беч ка „Зо ра” би ла је са њи ме. 

Али за вре ме мо га шко ло ва ња у Бе чу, „Зо ра” се не што успа ва ла. 
У ње ним жи ла ма ни је би ло, као пре ва тре не кр ви, не ка ко све што се 
ра ди ло, ра ди ло се као од бе де. 

Ни је, да она ни је хте ла и да се из вла чи ла, не го не ки дух сум ње на 
све што се та да до га ђа ло, спре ча вао је, да и она ви ди ства ри у пра вој 
бо ји.

По ла га но, па је „Зо ра” пре ста ла, да бу де при влач ни цен трум за 
це лу срп ску омла ди ну у Бе чу. 

Пр ва, ко ја се од ње уда љи ла, би ла је Вој во ђан ска омла ди на, ко ја 
се по ву кла у се бе и у по дру ми ма „Па у ла нер хо фа” от по че ла свој по се
бан жи вот. 

Ско ро сто ти ну срп ских омла ди на ца из Бач ке, Ба на та, Ба ра ње и 
Сре ма оку пља ли су се ту сва ке не де ље, рас пра вља ју ћи оп шир но о суд
би ни Ср ба у Угар ској. 

По сле ду ге, све стра не и жуч не де ба те са гла си ли су се они, да је 
пре ка по тре ба, да срп ска омла ди на ре ви ди ра сво је по гле де на свет а 
на по ли тич ком по љу, да по ку ша по кре ну ти пи та ње Вој во ди не. 

Раз у ме се, да та кво по ли тич ко др жа ње ни је би ло по во љи Ма ђа
ри ма, јер су они ства ра ње Вој во ди не сма тра ли као без бо жно скр на
вље ње све ти ње кру не Све тог Сте ва на. 

То ма ђар ско охо ло др жа ње ни је срп ску омла ди ну од ње них иде а ла 
мо гло, да од вра ти. Она је њи ма и да ље оста ла вер на, јер је пред о се ћа
ла, да су ве ли ки до га ђа ји на по мо лу и да је крај Ау стри је ту у нај бли жој 
бу дућ но сти. 

Та ко је пи та ње Вој во ди не по кре ну то баш на вре ме и у ду ху сло
бо дар ском а од стра не са ме Вој во ђан ске омла ди не. 

Она је твр до ве ро ва ла, ако би се Ау строУгар ска рас па ла, да је са
свим при род но би ло, да из ме ђу Ду на ва, Ти се, Мо ри ша и Са ве ство ри 
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по себ на по кра ји на, ко ја би на за па ду до пи ра ла до Пе чу ја а на ис то ку 
до Те ми шва ра. 

У по чет ку са ве то ва ња би ло је при лич но не спо ра зу ма али у то ку 
ду гих и ис црп них раз го во ра и по сле про у ча ва ња исто риј ских до ку
ме на та, сви смо се сло жи ли, да је пи та ње Вој во ди не по ста вље но, ко 
што је тре ба ло.

Исти на Ау стро у гар ска је још по сто ја ла и то као ве ли ка си ла, али 
ње но би ти са ње би ло је пот пу но ста рач ко. А та кво ње но жи во та ре ње 
сме та ло је, не са мо се би са мој, не го и це ло куп ном на прет ку цен трал не 
Евро пе. 

С то га, да би се у том де лу све та ство рио ред и сло бо да, мо ра ла је 
Ау стро у гар ска да ис че зне. 

Ње но ра су ло ни ка кви по ли тич ки ма ђи о ни ча ри ни су мо гли ви ше 
пред у пре ди ти. 

Би ло је са мо пи та ње вре ме на, кад ће та огром на ца ре ви на, да се 
рас пад не. 

Срп ска вој во ђан ска омла ди на у Бе чу би ла је ме ђу пр ви ма, ко ја је 
ту исти ну от кри ла. 

У то вре ме би ла је то сме ла и опа сна за ми сао, али омла ди на ко 
сва ка омла ди на ни је на то обра ћа ла па жњу. Њој је пред очи ма леб де ла 
иде ја. Она се ње др жа ла, ма ка ко, да су не ки сум ња ли у ње но оства ре ње. 

Во ђе тог по кре та би ли су: Ја, Пе ра Пут ник, Све ти слав Сте фа но
вић, Сте ван До бри чић, Ивић, Кро тин и дру ги. 

Да беч ка тај на по ли ци ја не би ушла у траг на шим до го во ри ма, 
ве ћа ло се у по дру ми ма Па у ла нер хо фа, где су на ула зи ма за то вре ме 
стра жа ри ли на из мен це на ши вер ни дру го ви. Би ла је то пра ва за ве ра 
и као не ка тај на ор га ни за ци ја у ду ху та да њег ра то бор ног до ба. 

Жи вот Ср ба ђа ка у Бе чу за ма ло вре ме био је ра зно ро дан. Ко ли ко 
год нас је би ло, сва ки је имао сво је бри ге и сво је не во ље, сва ки је мо рао 
сам о се би, да се бри не. Ин тер на та или то ме слич но ни је би ло. Је ди но 
што је ђач ка тр пе за (мен за) по сто ја ла. Али ње на хра на ни је би ла до
вољ на за наш ор га ни зам. С то га се мо ра ло још увек по не што до ку пи
ти, да нам сто мак ни би остао и су ви ше пра зан. 

Ко је ио ле био ла ке ру ке, тај је рђа во про ла зио. Већ у по ла ме се ца 
он је мо рао код дру го ва, да бо го ра ди. Са мо што и нај ште дљи ви ји од 
нас ни је имао у из о би љу. Ве ћи на је би ла си ро ма шног ста ња. А и ри зик 
је био ла ко ми сле но ме по мо ћи. 
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Ко је са мо је дан пут та квом дру гу по зај мио, те шко да би и дру ги 
пут то учи нио. Про сто, јер та кав ду жник ни кад ни ко ме ни је вра ћао. 
Слу чај но, ако је от куд но вац на ба вио, он се за то вре ме, док но вац ни
је шћер дао, из гу био и он да: хоп Јо во на но во! А да он свој дуг дру гу 
сво ме вра ти, о то ме он ни је хтео, ни да чу је. Чак ако сте га опо ме ну ли, 
он би се на шао увре ђен и за ћу тао. 

Та кви дру го ви ни су на ма пра ви ли част, јер су и у ста ну и у ка фа
ни и код ба ка ли на, сву где где су са мо сти гли, пра ви ли ду го ве.

Због њи хо вог не ча сног жи во та и наш је образ по кадкад мо рао, 
да цр ве ни. У је дан пар би ли су срп ски ђа ци у Бе чу на рђа вом гла су. На 
њи хо ву бра ду ни ко ви ше ни је смео да ти ни пре би је не па ре. А све због 
не ко ли ци не, што су на у чи ли да од ту ђе му ке жи ве. Сре ћа са мо, што је 
то ипак био ма ли број. 

Ве ћи на од нас је би ла вред на, че сти та и гле да ла да на вре ме за вр
ши ис пи те.

Ме ђу на ма би ло је још и „ста рих ку ћа”, то су ђа ци, што су са мо по 
име ну би ли ђа ци а у ства ри, не уче ћи ни шта, уза луд су тро ши ли ро
ди тељ ске па ре. Не ки од њих то ли ко су се за бо ра ви ли, да су се као нај
го ри беч ки ман гу пи коц ка ли, ту кли, пи јан чи ли и из гр де пра ви ли. 

У то до ба у Бе чу ду хов ни жи вот био је ја ко раз ви јен и до крај но
сти ра зно вр стан. Ни је би ло по ља, на ко ме Беч ни је имао сво је пр во
кла сне сна ге. Ка ко на у ка та ко и ве шти не би ле су у свом цве ту. 

Ко је са мо ма ло ви ше во ље и та лен та имао, мо гао је на сва ком ко
ра ку то да уо чи. 

Беч ка жур на ли сти ка, беч ки струч ни ли сто ви и сва ко днев на из
да ња но вих књи га, би ла су не са мо уку сно из ра ђе на не го у сва ком 
по гле ду пу на ле пих, уз ви ше них и ко ри сних ми сли. 

Опе ра и оста ла по зо ри шта би ла су стал но пре пу на пу бли ке, ко ја 
је жељ на би ла ви шег на дах ну ћа. Про грам ра да у њи ма за сва ку го ди ну 
био је та ко уде шен, да су за то вре ме це ло куп на свет ска по зо ри шна 
ко ма ђа би ла при ка за на. А при ка зи ва ли су их глум ци и глу ми це од 
свет ско га гла са. 

Кон цер ти беч ки са њи хо вим сим фо ни ја ма, вал це ри ма и пе сма ма 
и ле ти и зи ми би ли су на днев ном ре ду. Њи хо ва ла ка му зи ка увек је 
сил но оду ше вља ва ла све ти ну. На пр ви њен тон, све ти на је би ла го то
ва, да се осе ћа пот пу но срет на и за до вољ на. 

Цар ски му зе ји, ко ји су за сва ко га би ли отво ре ни пру жа ли су обил
ну ду хов ну хра ну сва ко ме ко ме је на ср цу ле жа ла же ља за про у ча ва њем 
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исто ри је умет но сти. Сли ке и ста тус из сви ју ве ко ва би ле су ту у до вољ
ној ме ри за сту пље не, те је сва ки до ми ле во ље мо гао, да гле да и да 
из у ча ва нај ве ће ге ни је све та. 

Ја сам увек по сле из ла ска из му зе ја био нео бич но уз бу ђен, осе ћа
ју ћи у ду би ни ду ше не ко срет но за до вољ ство. У том тре нут ку био сам 
пот пу но ми ран и спо ко јан, не во де ћи ра чу на о сва ко днев ним бри га ма. 

Беч ки пар ко ви „Шен брун”, „Пра тер” и це ла око ли на Бе ча, би ла је 
за око је дин ствен при зор, ту су раз ма же не беч ли је мир но мо гле да се 
пре да ду ужи ва њу при род не ле по те, јер је све то би ло у скла ду и у хар
мо ни ји и све ство ре но за ср це, за око и за уво. 

По на род ним и по струч ним би бли о те ка ма би ло је ра зно вр сних 
књи га а у цар ској ар хи ви без број спи са и до ку ме на та у ко ји ма је још 
увек ле жа ла по не ка са кри ве на исто риј ска тај на, ко ју исто ри ча ри до 
да нас ни су сти гли да обе ло да не. 

А и ина че, куд год је по Бе чу око по гле да ло, мо гло је да на ђе и уочи 
мно ге ства ри, што су чо ве ка зна ле, да за ди ве и да оду ше ве. 

Ка ко беч ли ја, та ко и сва ки стра нац, ако му је до то га ста ло и ако 
му се сви де ло, мо гао је ла ко, да оку си те ду хов не бла го де ти Бе ча. 

И ако је у Бе чу би ла срп ска цр ква, ипак стал них гра ђа на Ср ба 
ни је би ло мно го: не што за на тли ја и тр го ва цапо сред ни ка. Ме ђу њи ма 
и срп ским ђа ци ма ни је би ло ско ро ни ка кве ду хов не ве зе. Је ди но о Све
том Са ви и по ве ли ким пра зни ци ма ако су се у цр кви при бо го слу же њу 
ви де ли. 

С то га ни је чу до, што су се срп ски ђа ци по не мач ким и по че шким 
ку ћа ма ви ђа ли. Ту су се он да у ти ши ни скла па ла ин тим на при ја тељ
ства. У та ко јед ну ку ћу и ја сам слу чај но до спео, где се сред ња ћер ка 
Ђор ђа Вур да ка, по име ну Ана при дру жи ла ме ни. Бе за зле на и искре на 
по ве ро ва ла је мо јој го лој ре чи. Од то до ба нас дво је по ста ли смо јед на 
ду ша.

И ако смо ви ше пу та би ли у не згод ном по ло жа ју, ипак на ша ве за 
ни је по пу сти ла. На про тив ми смо се тру ди ли, да на тре нут не те шко
ће не ми сли мо мно го а све у на ди, да ће на кра ју све, да бу де до бро. 

Би ла је она пра ва беч ки ња, сред њег ра ста, вит ко га те ла, пла ве 
ко се и пла вих очи ју, жи ва и сва у по кре ту и увек ве се ла и на сме ја на. 
За се бе ни је ни шта ве ли ко тра жи ла а би ла је го то ва, да се за дру го га 
жр тву је. Отуд је она и мо гла, да бу де и са мим за до вољ на. 

Ње не ру ке уме ле су ве што сва ки, ма ка ко сло жен по сао био, за 
трен ока, да схва те и да ура де. 
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Во ле ла је ве дру лек ти ру, ла ку му зи ку, ве се лу пе сму и јед но ста ван, 
сре тан жи вот. 

Би ла је ода на, јер је уви де ла, да је мо ја реч би ла све ти ња. И у то ме 
ни је се пре ва ри ла. Брак, као кру на све га, ко што је она же ле ла, на по
слет ку је до шао.

V

Мар та ме се ца 1903 го ди не, про мо ви сан сам за док то ра це ло куп не 
ме ди ци не у Бе чу. 

Ко ли ко сам се то ме ра до вао, то ли ко ми је би ло те шко, да се одво
јим од ђач ког жи во та. До та да сам цео свет са мо из да ле ка по сма трао 
а сад ује дам пут тре бао сам и сам, да се у жи вот уме шам. Тек сад сам 
уви део, ко ли ко ми је сна га сла ба и ис ку ство не до вољ но би ло, да сам 
иза бе рем пра ви и нај кра ћи пут. Од хи ља ду пла но ва, кад сам их до бро 
пре гле дао, ни је оста ло, не го са мо не ко ли ко не ја сних ми сли. На по слет
ку, кад дру гог из ла за ни је би ло, и за њих сам се хва тао. Бо ље не што, 
ма и кр ње би ло, не го без ика квог пла на у по мра чи ну по ћи. 

Али пре све га тре ба ло је две ства ри ре ши ти: као ле кар, по ла го дине 
од слу жи ти где год у вој ној бол ни ци а по сле то га но стри фи ци ра ти дипло
му. Без то га, не бих мо гао ниг де у Ма ђар ској во ди ти ле кар ску прак су. 

То је пак зах те ва ло и вре ме на и нов ца. 
Лак ше не го што сам ми слио и то ми је ис па ло за ру ком.
Ка ко је вој ска на пр вом ме сту би ла, за тра жио сам од вој не вла сти, 

да ми од ре ди бол ни цу где да се ја вим. 
Већ пр во га апри ла био сам на слу жби у вој ној бол ни ци у Клу жу 

(Ко ло жва ру).
Ка ко је ту и кли ни ка би ла, мо гао сам уз гред, да по ха ђам пре де ва

ња, што су ми за но стри фи ка ци ју по треб на би ла.
У то вре ме ма ђар ско ми ни стар ство про све те из да ло је на ре ђе ње, 

ка ко има ју стра не ди пло ме да се но стри фи ци ра ју. Са мо са до зво лом 
то га ми ни стар ства, мо гло се при сту пи ти по ла га њу од ре ђе них пред
ме та за но стри фи ка ци ју, на јед ном од ма ђар ских уни вер зи те та. 

Ме ни је то тек по сле ду гих и не при јат них на те за ња је два до зво
ље но би ло. И то, да по ла жем на пе штан ском уни вер зи те ту.

Али пре то га мо рао бих те пред ме те у два се ме стра, да упи шем и 
да на пре да ва ње идем. 
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У Клу жу сам по ред вој не бол нич ке ду жно сти, јер је ту и кли ни ка 
би ла, све то ле по мо гао да оба вљам. 

Не мо гу ка за ти да ми је вој на слу жба би ла те шка. На про тив шеф 
бол ни це био је вр ло пред у сре тљив и ишао ми је на ру ку. Осим ме не 
би ло је још два мла да ле ка ра на слу жби у бол ни ци. И они су ме по 
кадкад, кад је би ло по треб но, за ме њи ва ли. Та ко, да сам лет њи се ме
стар за вре ме вој не ве жбе без ве ћих те шко ћа мо гао, да ис ко ри стим и 
да га по твр дим. 

Вој на бол ни ца у Клу жу би ла је глав на вој на бол ни ца за мал те не 
цео Ер дељ. Пу ни ла се и пра зни ла пре ма то ме, ка кво је здрав стве но 
ста ње у вој сци би ло.

И ма ка ко, да је те шко би ло обо ле лом вој ни ку у њу да до спе, ипак 
она ни кад ни је са свим би ла пра зна. На про тив, увек је у њој ле жао 
при ли чан број бо ле сни ка. Офи ци ра и то за ра же них гад ним бо ле сти
ма, би ло је стал но у њој зи. 

Пре глед и ле че ње бо ле сни ка вр ши ли смо са мо стал но нас тро ји ца. 
А шеф бол ни це са мо се из ра до зна ло сти по вре ме но у бол ни ци по ја
вљи вао. Он је био у ран гу штаб ног ле ка ра, до бро ћу дан али као Је вре јин 
ја ко бо ја жљив, па зио је на ред и чи сто ћу, осо би то ако је на чуо, да ће 
не ка углед на и ви ша лич ност по се ти ти и пре гле да ти бол ни цу. 

За то вре ме умео је, да бу де и су ви ше строг и да без ика квог по во да 
пла не, ни сам не зна ју ћи за што. Бо јао се љу то, да му прет по ста вље ни 
у не чем не за ме ре. А кад би се кон тро ла по вољ но свр ши ла, он би као 
ма ло де те, сав сре тан ли ко вао и пу стио нас опет, да ра ди мо да ље по 
на шем убе ђе њу. 

Клуж је на си лу бо га тре бао, да бу де сма тран за ма ђар ску ва рош. 
Али ствар ност нам је дру гу сли ку при ка зи ва ла. Це ла око ли на Клу жа 
би ла је чи сто ру мун ска. Ру мун ски је зик чуо се не са мо из ван не го и у 
са мој ва ро ши. На је зда Ру му на у те кра је ве од пам ти ве ка се спро ва ђа
ла, јер је Клуж увек ва жио не са мо као цен тар, не го и као кључ Ер де ља. 
По ред свег то га Ма ђа ри су све мо гу ће чи ни ли, да га отрг ну из ру мун
ских ру ку. С то га су у ње му по ди гли без број др жав них уста но ва, па на 
по слет ку и уни вер зи тет. 

Уни вер зи тет је мо рао као нај ви ша кул тур на уста но ва, да при ву че 
не са мо Ер дељ ске Са се, не го и Ер дељ ске Ру му не. Ту у ср цу Ер де ља ма
ђар ски дух тре бао је да по ка же сво ју сна гу и моћ.

Али све је то би ло уза луд. Ру мун ска и до не кле и омла ди на Са са 
ни је се да ла та ко ла ко сло ми ти. И слеп је мо гао ви де ти, да се ту ни је 
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ра ди ло о ду хов ном уз ди за њу ђа ка, не го о њи хо вом од на ро ђи ва њу. Јед
ном реч ју, на чин на ко ји су у Клу жу хте ли, да ути чу на ду шу омла ди
не ни је био ни ма ло ис пра ван. 

Про фе со ри са ми ни су би ли бог зна ка ко ве шти и ис ку сни пе да
го зи. Њи ма је од стра не др жав них вла сти би ло на ре ђе но, ка ко и шта, 
да ра де, а они су то, без мно го раз ми шља ња, дра го вољ но и сле по чи
ни ли. Што обич но до успе ха ни је до ла зи ло, ни су са мо они би ли кри ви, 
не го што се си лом хте ло, не што нео ствар љи во, да ство ри. Ишло се 
про тив при ро де и ње них окрут них за ко на. 

Пре ма беч ким про фе со ри ма ка коли  су сит ни и ма ли би ли Клуж
ски про фе со ри! То им ипак ни је сме та ло, да на ду то и не дру гар ски, са 
не ке уо бра же не ви си не гле да ју на сво је ђа ке. Ни је он да чу до, да су већ 
та квим сво јим по на ша њем мно го до при не ли, да се о њи ма не по вољ но 
су ди. Мо жда је ме ђу њи ма по не ки био од ве ће вред но сти али дух са
мо га уни вер зи те та ни је му до зво ља вао, да се на свој на чин при ка же. 
Све је мо ра ло да бу де јед но о бра зно и истом ци љу, да те жи. 

Њи хо ва пре да ва ња би ла су као пре да ва ња на гим на зи ја ма. За 
вре ме ча са чи тао се ка та лог и ис пи ти ва ли су се ђа ци. 

Ме ни је би ло, до ста до сад но али сам се ипак тру дио, да не стр чим 
и да се мир но по ви ну јем суд би ни. 

Шта сам мо гао дру го, да чи ним?
Ме ни је ста ло би ло, да ми се се ме стар по твр ди а без пот пи са про

фе со ра, то ни ка ко ни је ишло. 
Уо ста лом са ми су про фе со ри при лич но уљуд но по сту па ли. Из

гле да, да је и њи ма би ло не згод но, да ме не ду жна вре ђа ју. 
С то га сам ја на кра ју дру го га се ме стра без ика кве мр жње и за до

во љан на пу стио Клуж ки уни вер зи тет.
У вој ној бол ни ци та ко ђер ми ни је би ло ло ше. Са мо ја два дру га 

био сам у нај бо љем при ја тељ ству. Ми смо за јед нич ки и у сло зи оба
вља ли цео ле кар ски по сао, је два че ка ју ћи вре ме, да се од вој не слу жбе 
осло бо ди мо. 

А кад је тај же ље ни час до шао, ми смо искре но, ра ста ју ћи се, по
же ле ли јед но дру гом мно го сре ће у жи во ту. Шеф бол ни це опет са су
за ма у очи ма от пу стио нас је ку ћи, мо ле ћи нас са мо, да га не за бо ра
ви мо и да га се по кадкад се ћа мо. 

На уни вер зи те ту у Клу жу би ло је и не ко ли ко Ср ба ђа ка из Бач ке 
и Ба на та. Они су ту, ни са ми не зна ју ка ко до спе ли. Не ки су по бе гли са 
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Пе штан ског Уни вер зи те та, да ов де ис пи те лак ше по ло же а не ки опет, 
да ов де јеф ти ни је про ђу. 

Не ко ли ци на од њих су ме још из Но во сад ске гим на зи је по зна ва ли. 
Би ло ми је ми ло, кад сам их ви део, ма да ме је су срет са њи ма из

не на дио. То ли ко вре ме на да ле ко јед но од дру гих, па ипак ка ко смо 
бли ски јед но дру гом би ли. 

По ред свег то га мно го ме је тру да ста ло, док сам им мо гао рас ту
ма чи ти, ка ко вој во ђан ска омла ди на у Бе чу ди ше и ка ко јој ср це ку ца. 
Они су то све сма тра ли за не ве ро ват но сме ло и под та да шњим при ли
ка ма не из во дљи во. 

Вр те ћи не пре ста но гла вом, рас пи ти ва ли су се за сва ку и нај ма њу 
сит ни цу. Без сум ње, да им је све то при јат но би ло чу ти али они са ми 
ни су мо гли то још да осе те. 

Ја сам и с ти ме био за до во љан. Уга рак је био ме ђу њих уба чен. 
Не ће ду го тра ја ти, па ће се и они осве сти ти. 

Та кво је от при ли ке о њи ма би ло мо је ми шље ње, кад сам кра јем 
1903 го ди не на пу стио Клуж. 

У крат ко по сле то га на ста нио сам се у Бу ди му. 
Про ле ће још ни је би ло на по мо лу али је зи ма у ве ли ко по че ла да 

по пу шта. Сне га исти на још је до вољ но сву да би ло али он ни је био све
тао и чврст не го ви ше мли тав и во дљи кав. А вла га не ка опа ка увла чи ла 
се где год је са мо мо гла, да стиг не. Осим то га ма гла гу ста стал но се спу
шта ла са Бу дим ских бре жу ља ка. Ду нав се сав од во де не па ре пу шио. 
Из гле да ло је, као да се це ла око ли на око ло мо га ста на у во де ни свет 
пре тво ри ла. Све је на во ду, снег и во де ну па ру ми ри са ло.

По том вла жном и пр ља вом вре ме ну сва ко днев но пре ла зио сам 
у Пе шту. 

Та ко сам, пра ве ћи бе ле шке, час на кли ни ци, час на пре да ва њу био. 
На ис пи ти ма гле дао сам, да ухва тим око ло ко јих се пи та ња про

фе со ри нај ви ше за др жа ва ју. Уоп ште жу рио сам се, што сам ви ше мо гао 
да ма ђар ске ме ди цин ске из ра зе при сво јим, јер Ма ђа ри ко Ма ђа ри, све 
су хте ли да има ју сво је ра сно и ро ђе но. 

Чуо сам, да про фе со ри кан ди да те са стра них уни вер зи те та не 
гле да ју баш нај љу ба зни је. По не ком хо ће чак, да на па ко сте. 

С то га сам се, ма да сам пот пу но спре ман био, ду же вре ме на ус те
зао. На по слет ку сам се ипак ре шио да на ис пит идем. 

Та ко у раз ма ку од не ко ли ко да на, без по му ке, глат ко и без приго
во ра, по ло жио сам ре дом: фар ма ко ло ги ју, суд ску ме ди ци ну и хи ги је ну. 
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По сле то га под да ту мом 29 ок то бра 1904 го ди не, до био сам мо ју 
беч ку ди пло му на траг, на чи јој је по ле ђи ни при бе ле же но би ло при зна ње 
ње но и од стра не Пе штан ског Уни вер зи те та. 

Без пре те ри ва ња мо же се сме ло твр ди ти, да је по ло жај Бу димПе
ште је дин ствен у Евро пи. Са Бу дим ске стра не пру жа ла су се та ла са ста 
бр да шца, за са ђе на ода бра ном ло зом и пле ме ни тим во ћем а са Пе штан
ске стра не, да ле ко пре ко и из ван Пе ште ви де ла су се не пре глед на по ља 
са ши ро ким ви ди ком. Ско ро мал те не по сре ди ни то га зе мљи шта ју рио 
је, чвр стим ке јо ви ма укро ћен Ду нав, ви ше ко га су ви со ко у ва зду ху 
ви си ли ве ли чан стве ни мо сто ви, што су Бу дим и Пе шту те сно, јед но уз 
дру го при ве зи ва ли. 

И не хо ти це, од уз бу ђе ња, уз дрх та ла би сва ка ио ле осе тљи ви ја ду ша, 
кад би овај, за око дра го цен пре део, у јед ном за ма ху мо гла да за гле да 
и об у хва ти. Као ов де, мо жда ниг де на све ту, ни су спољ ни ути сци то ли
ко сна жни, да овла да ју и при ве жу чо ве ка. Хтео, не хтео, сва ки је мо рао 
за тре нут да за ста не и да се ди ви при род ној ћу ди и ле по ти, што се тако 
бо га то ра су ла око зи ди на Бу димПе ште. 

У са мој Бу димПе шти мно го штошта мо гло би би ти и друк чи је. 
Ње не ку ће и па ла те зи да не су на бр зу ру ку и за сва ки да шњу упо тре бу. 
О ар хи тек ту ри у без број слу ча је ва ни је се во ди ло ни ма ло ра чу на. С 
то га Пе шта у мно гом по гле ду не за до во ља ва ду шу ко ја жељ но жу ди за 
ле по том. 

Пла но ви по је ди них др жав них згра да, као пар ла мен та и дру гих, 
би ли су и су ви ше под врг ну ти стра ним ути ца ји ма. А при ват ни љу ди и 
пред у зе ћа, сва ки на сво ју ру ку и пре ма сво ме пла ну, гра ди ли су, ка ко 
је ко умео и ка ко је ко мо гао. 

По не где са мо по ку ша ва ло се, да об лик и хар мо ни ја згра де, бу де 
што са вр ше ни ја а жи вот у њој што удоб ни ји. 

С то га је у Пе шти рет ка би ла ле па ку ћа или па ла та, а да јој се са 
гле ди шта есте ти ке не би мо гло по не што да за ме ри. 

У глав ном ипак Пе шта је би ла и оста је и кра сна и удоб на ва рош. 
У њој би се, да су при ли ке друк чи је, мо гло срет но и за до вољ но жи ве ти. 
Али дух гор до сти и не тр пе љи во сти, што је по сле на год бе са Ау стри јом 
у њој за вла дао, ни је до зво ља вао, да се бу де ши ро ко груд. Све што се 
ра ди ло, би ло је на пар че и уско, без об зи ра ка кав ће плод отуд, да на
ста не. 

Што се дру штве ног жи во та ти че, он је у Пе шти био ја ко сло жен. 
Исти на ари сто кра ци ја и ви ши ка то лич ки клир још су увек би ли на 
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кр ми лу али на је зда сред њег ста ле жа, осо би то Је вре ја би ла је из да на у 
дан све же шћа. Та но ва, ра зно ли ка бур жо а зи ја тра жи ла је све упор ни
је, да се и о њој по ве де ви ше ра чу на. И она је хте ла да сво ју уло гу што 
буч ни је прет ста ви. 

Под тим те шким при ти ском мо ра ла је ари сто кра ци ја у мно го че
му, да по пу сти. Већ су не ки нов ча ни љу ди ус пе ли, да се уву ку у ку ћу и 
у по ро ди цу нај от ме ни јих ари сто кра та. 

У опе ри, у по зо ри шту, на кон цер ти ма, свуд су се ви де ли ве ли ки 
бу то ни и ску по це не ха љи не бур жо а ских да ма. Ма да сва би ла је у слу
жби њи хо вој са свим мо гу ћим ша ре ним ко сти ми ма. Све дре че ће фар бе 
са нај ску по це ни јим укра си ма би ле су им дра ге. 

У ве че, кад би се на сто ти не си ја ли ца за си ја ле, ше пу ри ле би се оне 
без ика квог фи ни јег ма ни ра. Ви де ло се од мах, да су још вр ло да ле ко 
од пра ве ари сто кра ци је би ле. И кад су нај не жни је би ле, из би јао је из 
њи хо вих очи ју са мо су ров и пре пре ден по глед. На бр зу ру ку, без ика
квог уку са, обу кле су се у нај ску по це ни је оде ло али ду ше њи хо ве би ле 
су још увек си ро ве и ни ске. Њи хо ви му же ви, ло ве ћи у мут но ме, да ли 
су се на нај сум њи ви је по сло ве, не цр ве не ћи, ни кад су нај пр ља ви је 
оба вља ли. Та но ва нов ча на ари сто кра ци ја за час је упро па сти ла свој 
глас. Осим то га, она је не пре за ју ћи ни од че га, упле ла у сво је мре же 
сва ко га на ко га би са мо на и шла, осла ња ју ћи се на сво ју ма те ри јал ну и 
по ли тич ку моћ. Без ње ног зна ња и ње не по мо ћи ни ко ни у Пе шти, ни 
у про вин ци ји ни је смео да мрд не. Ње не ру ке би ле су уме ша не у све 
др жав не по сло ве и у све мо гу ће пр ља ве афе ре. Це ла ин ду стри ја, тр го
ви на и бан ке би ле су у ње ној мо ћи. 

Та но ва нов ча на ари сто кра ци ја би ла је не са мо све моћ на, не го и 
је ди на си ла, што је у то до ба нео гра ни че но вла да ла у Ма ђар ској. Це ло 
дру штво мо ра ло је по ње ним же ља ма да игра. Оста ли сло је ви би ли су 
ту са мо, да за до во ље ње не не у то љи ве прох те ве. 

У та ко вој сре ди ни као пе чур ке ни ца ли су ра зни ма њи и ве ћи кри
ми на ли. Суд је ви ше пу та мо рао, да за жму ри, да не ви ди гад не ства ри 
и пр ља ве мо ти ве. 

Ско ро све но ви не, за де бе ле па ре, ши ри ле су сва ко днев но ње ну 
ла жну сла ву. Исти на, јав ност је стал но би ла уз не ми ре на али од луч но 
и све сно ни ко ни шта ни је пред у зи мао. Већ се би ло по ве ро ва ло да је 
суд ба та ко и са мо та ко хте ла. 

По сред та ко не здра вих при ли ка и ве шти на и му зи ка скре ну ле су 
на стра ну. 
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Нај не ве ро ват ни је и пер верз не ства ри пи са ле су се и чи ни ле а му
зи ка и пе сме са свим су се по ци га ни ле. 

У Бу ди му и Пе шти за вре ме мо га ба вље ња 1904 го ди не би ло је 
не ко ли ко срп ских ку ћа. Оне су, из гле да је два мо гле, да се у мо ру ма
ђар ског шо ви ни зма, одр же. Њи хо ва де ца је два су го во ри ла срп ски и 
то са рђа вим ма ђар ским на гла ском. Са њи ма су ђа ци Ср би са Пе штан
ског уни вер зи те та са мо по кадкад до ла зи ли у до дир. 

Ве ли ки број Ср ба ђа ка ста но вао је у Те ке ли ја ну му у за ду жби ни 
Са ве Те ке ли је. Ту је и ина че био цен тар срп ских ђа ка и срп ске омла
ди не што се у Пе шти на ла зи ла.

Кад сам ја у Пе шту до шао, управ ник Те ке ли ја ну ма био је чи ка
Сте ва В. По по вић, вр ло вешт ко зер и уман чо век али до крај но сти 
сум њи вог ка рак те ра. Он је код Ма ђар ске вла де ужи вао леп глас, и код 
срп ске омла ди не, ка ко код ко га. Ње га су фи ли стри и спо ра зу ма ши 
стал но хва ли ли а чвр сти и ча сни ка рак те ри из дна ду ше мр зе ли. Био 
је ве лик де ма гог и пре вр тљив ка ја фа. Он је омла ди ну ко ли кого д је 
мо гао, ко рум пи рао, и гле дао, да је што ви ше од на ро да уда љи. 

Под та квим жа ло сним окол но сти ма ни ака дем ско дру штво „Сло га” 
ни је мо гло, да се раз ви ја. Сву да су чи каСте ви ни пр сти би ли уме ша ни. 
Ње го ве при ши пе тље во ди ле су и ту глав ну реч. 

Та ко је се ме, што је он го ди на ма се јао, на ве ли ку жа лост уро ди ло 
пло дом. 

Мно ги Пе штан ски омла ди нац, кад је свр шио шко лу и из Те ке ли
ја ну ма иза шао, био је пот пу но не спо со бан, да са сво јим на ро дом по
де ли до бро и зло. Ни ка кав јад, ни бол на род ски ни је мо гао ње го ву 
ду шу да по тре се. С то га се од ње га нај ма ње мо гло зах те ва ти да у ко рист 
и на до бро на ро да, ту ри ру ку у зо љи но гне здо. 

По ред све те гну со бе, ја сам, док сам у Пе шти био, ипак по ку шао, 
да бар не ко га од омла ди на ца осве стим. Али ве ли ка апа ти ја, што је 
ме ђу њи ма вла да ла, ни је до зво ља ва ла да њи хо ва ду ша ма за ча сак ви
ше по ле ти. Са гор чи ном и те шким раз о ча ра њем, без успе ха мо рао сам 
да на пу стим сва ку на ду. 

Та да шња Пе штан ска омла ди на, ни ка ко ни је хте ла или ни је уме ла, 
да ви ди сјај но ве зо ре што се да ле ко на свет ском по зор ју сја ла, на го
ве шта ва ју ћи све ту до ла зак дру гог, но вог до ба. Она је, из гле да, ви ше 
во ле ла, да че ка и да ро бу је не го, да се жр тву је.

Ма ло пре мо га од ла ска из Пе ште имао сам до го вор са не ко ли ко 
Ср ба со ци ја ли ста што су у Пе шти жи ве ли. На том са стан ку сло жи ли 
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смо се да јед но га да на по се ти мо ре дак ци ју Neps za va (реч на ро да). 
Ствар, о ко јој смо хте ли, да го во ри мо би ла је ни ма ње ни ви ше не го 
пи та ње суд би не на ших ве ро и спо вед них шко ла. Од ду жег вре ме на 
ско ро по сви ма ма ђар ским ли сто ви ма ја вља ли су се по вре ме ни члан
ци, што су о то ме рас пра вља ли. Сви су они би ли на пи са ни у истом 
ду ху и у истом ци љу. 

Та да шњи ми ни стар про све те Апо њи за то вре ме спре мао је свој 
за кон ски пред лог, ко ји је те жио, да за ве чи та вре ме на са хра ни на шу 
школ ску ау то но ми ју. 

По та квом ње го вом пред ло гу чак и на ши ма ли ша ни тре ба ли су, 
да се за до је ма ђар ским ду хом и ма ђар ском реч ју.

Што нам ни ко до та да ни је оспо ра вао, гроф Апо њи се усу дио да 
нам учи ни. По ње го вом твр ђе њу у Ма ђар ској ни је сме ла би ти са мо или 
др жав на или ко му нал на шко ла а кон фе си о нал не шко ле има ле су у току 
вре ме на, што бр же, да ис че зну. 

Ка ко се со ци ја ли сте о том пи та њу још ни су отво ре но и зва нич но 
из ја сни ле, ја и мо ји дру го ви, Ср би со ци ја ли сте, хте ли смо да их на те
ра мо да то што пре учи не. 

И за и ста на са стан ку у ре дак ци ји Neps za va во ђе со ци ја ли ста и 
ре кли су нам, ка ко они ми сле и осе ћа ју о тој ства ри. 

Пр во са нас хте ли на пре чац, да збу не. От куд, да ми као со ци ја
ли сте бра ни мо ве ро и спо вед не шко ле; от куд да се ми као со ци ја ли сте 
то ли ко за на род ност за ла же мо.

То ни ка ко ни је со ци ја ли стич ки и прав пут и они та кве со ци ја ли
сте не мо гу при зна ти за сво је вер не при вр же ни ке. 

За тим су нам на ду гач ко и на ши ро ко из не ли, ка ко су др жав не 
шко ле куд и ка мо бо ље не го ве ро и спо вед не и да је сва ког до брог со ци
ја ли сте ду жност, да се про тив тих по пов ских шко ла, без мно го уз те
за ња, диг не. 

Без ика квог да љег рас пра вља ња, ми смо во ђе ма ђар ских со ци ја
ли ста на пу сти ли, пот пу но уве ре ни, да су они као и гроф Апо њи, обич ни 
ма ђар ски шо ве ни би ли. 

Ипак, овај са ста нак за ме не ни је био од ма ле вред но сти. 
Ја сам се већ у Бе чу по ко ле бао, кад сам ви део ка ко со ци ја ли ста Да

шчин ски про тив Не ма ца бра ни свој пољ ски на род и кад су се Ау стриј
ске со ци ја ли сте по де ли ле на на род но сне гру пе. Већ та да ми је би ло 
ја сно да со ци ја ли зам, кад је у пи та њу на ци ја, не мо же да ко ра ча сво јим 
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јед но стра ним пу тем, не го у мно гом че му, мо ра да се ме ња, ка ко га на
род не ма се же ле и кро је. 

Код Ма ђар ских со ци ја ли ста, со ци ја ли зам је био са мо ле па ма ска, 
јер су у ду ши њи хо вих ма са го спо да ри ле са свим дру ге иде је, што са 
со ци ја ли змом ни су има ле ни ка квог до ди ра. Ми сао о ве ли чи ни и сла ви 
Све тог Сте ва на би ла је увек буд на и увек моћ на, кад је би ло у пи та њу 
на ко ју стра ну и ко јим пу тем тре ба да се по ђе. 

И ако сам био уве рен да се цео свет по ла ко ка со ци ја ли зму кре ће, 
ипак ме је ис ку ство на у чи ло, да и на ци о на ли зам има сво је дра жи. Које 
од тог дво га на род ви ше во ли и не гу је, то на кра ју и по бе ђу је. 

Кадгод сам сам се бе пи тао, је су ли Ма ђар ске со ци ја ли сте, Ма ђа
ри или со ци ја ли сте, увек сам са мо је дан и исти од го вор чуо: не ве руј 
им, они ни су со ци ја ли сте, не го увек пра ви, прав ца ти Ма ђа ри. 

А кад сам опет сам се бе пи тао: хо ћу ли у со ци ја ли сте...од го во ре но 
ми је, да и да ље оста нем со ци ја ли ста али да не за бо ра вим на сво ју лич ну 
сло бо ду и на сво је ма те ри но мле ко. 

То уве ре ње по ста ло ми је пра во вје ру ју, че га сам се тре бао не пре
ста но се ћа ти. Ни ка да га ни за тре нут, не би смео из не ве ри ти. 

Оно је тре ба ло да ме бра ни и да ме шти ти, ма ка ко да се ко ло сре ће 
окре ћа ло.

VI

До сад је мој жи вот те као ла ко а у ње му све је би ло све тло и ле по. 
На по слет ку је до шао тре ну так, кад се тре ба ло од лу чи ти, ка ко ћу и где 
от по че ти нов жи вот, ма да сам убе ђен био да је са свим све јед но, где ме 
суд би на бу де ба ци ла. 

Али јед на слу чај ност ми је би ла при ру ци. У мом род ном ме сту 
Ср бо бра ну, би ло је смр ћу Др Фрид ма на упра жње но дру го ле кар ско 
ме сто. 

Род би на и по зна ни ци ско ро су ме си лом на те ра ли, да то ме сто 
тра жим. 

Та ко сам 14 но вем бра 1904 г. ско ро јед но гла сно био иза бран за 
дру гог оп штин ског ле ка ра, ма да је сре ски на чел ник Ба ла тон пре из
бо ра све мо гу ће про бао, да ме из кан ди да ци је ис ти сне. Али Ср би сви 
до јед но га, од би ли су ту ње го ву сми ца ли цу и тра жи ли да се из бор 
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одр жи. Не ма ју ћи ку да, он је на по слет ку по ред дру га два кан ди да та и 
ме не кан ди до вао. 

Про тив мо га из бо ра уло же не су две жал бе на жу па ниј ску упра ву. 
У јед ној је твр ђе но да је дру го ле кар ско ме сто при па да ло Ма ђа ри ма, 
јер је Др Фрид ман Ма ђар био а у дру гој жал би на па да ла се мо ја лич
ност, да сам со ци ја ли ста и не по у здан. 

По во дом то га во ђе на је де ба та у жу па ниј ској скуп шти ни у Сом
бо ру. 

Ка ко се из оп штин ског за пи сни ка ви де ло, да су сви Ср би па и 
Дун ђер ци за ме не гла са ли, та да њи жу па ниј ски бе ле жник Са бо вље вић 
је пред ло жио, да се мој из бор по твр ди. 

Али не ле зи вра же! Већ по сле две не де ље, не ки Ма ђа ри су ме оп
ту жи ли, да ни сам хтео но ћу да идем, кад су ме код бо ле сни ка зва ли. 

Раз у ме се, да је то би ла пре сна лаж. Ја сам од мо јих беч ких про
фе со ра на у чио да бу дем увек као ле кар са ве стан и да са бо ле сни ци ма 
по сту пам бла го. Уоп ште, да им у сва кој при ли ци бу дем у по мо ћи без 
об зи ра да ли је не ко бо гат или си ро ма, да ли ће не ко, да ме на гра ди 
или не. 

Осим то га ја сам сво ју стру ку во лео. Ни ка да ми ни је би ло те шко, 
ни за мор но, кад се ти ца ло до бра мо јих бо ле сни ка. 

Па ипак на шло се љу ди, ко ји су хте ли због сво јих сум њи вих ра
чу на, да ме пред вла шћу оцр не. При ис тра зи власт се са ма уве ри ла, да 
је ту жба од по чет ка до кра ја зло на мер на и ла жна би ла. 

За ме не је тај до га ђај ипак од ве ли ког зна ча ја био.
Уви део сам, да је ствар ност мно го цр ња, не го што сам је за ми

шљао. Исти на, чо век чо ве ку ни је био кур јак али та ко исто ни ан ђео. 
Чак се без гри же са ве сти мо гло не са мо жи ве ти, не го и на пре до

ва ти, јер су бо ги њи прав де би ле не са мо очи ве за не не го и те ра си је 
не ис прав не. 

Све са ме но ве и жа ло сне исти не, о ко ји ма пре ја ни сам ми слио. 
Ипак ни сам хтео, да оча ја вам, не го сам и да ље ве ро вао, да и нај

го ри чо век има на дну сво је ду ше не што од до бро те, са мо га тре ба 
осве сти ти и оду ше ви ти. 

Кад ми је по не кад чи ње на не прав да, ни сам по ми шљао на осве ту. 
Шта ви ше гле дао сам, да то што пре за бо ра вим. Ви ше сам жа лио оно
га, ко ме је увре дио, не го се бе, ко га су увре ди ли. 

Осим то га кадгод сам мо гао ви ше сам да вао, не го што сам узи мао. 
Уоп ште ни сам од жр тве бе гао, кад је то зах те ва ла мо ја са вест. 
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Кад би се о не што огре шио, гле дао сам да то дво стру ко по пра вим. 
Ни сам био фа на тик али сам увек те жио, да очу вам сво је уве ре ње. 
Спо ра зум сам пра вио о спо ред ним ства ри ма а глав ну ствар ни кад 

ни сам ме тао на коц ку. 
1904 го ди не би ла је у Ср бо бра ну чи та ва збр ка пој мо ва о чо веч јем 

до сто јан ству и о чо веч јим ду жно сти ма. 
Бла го ста ње, што је у ње му та да вла да ло, ство ри ло је из ве стан тип 

дру штва. 
Нај бо га ти ји има ли су ско ро по ло ви ну ха та раок о два де сет хи ља да 

ју та ра у сво јим ру ка ма. Њи хо ви до ход ци да ле ко су пре ма ши ли њи хо
ве по тре бе. С то га им је има ње из го ди не у го ди ну ра сло. 

Сред њи ста леж био је та ко ђе си гу ран у сво јим до ход ци ма. 
А си ро ти ња, ма ка ко да се тру ди ла и ште ди ла, на кра ју је ипак 

оста ла си ро ти ња. У нај бо љем слу ча ју, ако је мо гла кроз цео свој век, 
да са зи да ку ћи цу и да ку пи 23 ју тра зе мље. 

За ста ре ло уре ђе ње ма ђар ске др жа ве огле да ло се у Ср бо бран ској 
оп штин ској упра ви. Та ко од 40 оп шти на ра, 20 је би ло ви ри ла ца а оста
лих 20 би рао је на род са огра ни че ним пра вом гла са.

Осим то га ви рил цидо жи вот ни оп шти на риима ли су ја ку по др шку 
у жу па ни ји. Сва ки њи хов пред лог иа ко ни је до био ве ћи ну у оп шти ни, 
ипак је био по твр ђен. 

Пре ма то ме це ла се оц ка по ли ти ка у Ср бо бра ну во ди ла се, ка ко су 
ви рил ци и њи хо ве при ши пе тље хте ле. Ни ка ква, па ни нај бли жа иде
ал на кри ти ка ни је се тр пе ла. 

Њи хов во ђа Сте ва Дун ђер ски као не ки па ша за по ве дао је не са мо 
бе ле жни ку и кне зу, не го и са мом сре ском на чел ни ку. Ње га је, ако је 
тре ба ло, пот по ма гао сам ба рон Вој но вић, де сна ру ка гро фа Ти се. Али 
за ту услу гу мо ра ли су ње го ви љу ди (500–600), при из бо ру по сла ни ка, 
сви гла са ти на вла ди ну ли сту. 

Ко ли ко је то био гу би так за оп шту срп ску ствар, за љу бав јед ног 
чо ве ка и за љу бав јед не ку ће, на пу сти ти оп шти срп ски фронт и по це
па ти на род ну сна гу. 

Са бо лом у ду ши ја сам по сма трао цео тај, опа сан пут, ко јим су 
на ши бо га та ши по че ли, да иду. Ме ни је од мах би ло ја сно, да тај пут не 
во ди ни чем дру гом не го ко нач ној про па сти на ше га жи вља. 

За и ста је куц нуо по след њи час, да се про тив та кве по ли ти ке уста не. 
Не са мо у по ли тич кој, не го и у цр кве ној оп шти ни вла да ле су исте 

не при ли ке. И та мо је го спо да ри ла иста кли ка, у не што про ме ње ном 
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об ли ку. Да ро вит и вре дан поп Ми ли вој Си вач ки, мо рао је на кра ју да 
се ми ри и да ами на го спо дар Сте ви. 

Сва ко бо го вет но ју тро мо рао је Сте ва Ру жић, оп штин ски пи сар, 
ина че Дун ђер ска по тр ку ша, да ис при ча го спо дар Сте ви све ин тим не 
до га ђа је, што су се у то ку да на и но ћи у Ср бо бра ну од и гра ли. Осо би то 
су га за ни ма ли ку ћев ни спо ро ви ме ђу су пру зи ма. Из све га то га ви ди 
се да је го спо дар Сте ве дух огра ни чен и ни зак био а да му је ср це са мо 
жи во и па ко сно осе ћа ло. 

Осим то га због сва ке сит ни це био је на пра сит и пр гав. Мо рао се 
би ра ти дан и час, кад је он био до бро рас по ло жен, да се од ње га не што 
за тра жи или, да му се не што са оп шти. 

Око ње га и ње го ве ку ће, чи та ва вој ска ла ска ва ца и ули зи ца, вр зла 
се не пре ста но. Сви су они хте ли, да под ње го вим окри љем и у ње го во 
име не што ћа ре.

На кра ју по ње го вој же љи а по узо ру Ма ђар ске џен три је, осно ван 
је клуб. 

Ка коли  је са мо та мо бед но и жа ло сно би ло! Сва ко ве че, до ду бо
ко у ноћ, пи ло се и је ло, као да је сва ки дан сла ва би ла. Го во ри ло се 
мно го а по нај ви ше о во ло ви ма и ко њи ма. 

Јед ном при ли ком, кад је Сте ва В. По по вић као гост у Ср бо бра ну 
био, за пи тао га је го спо дар Сте ва, по сле јед не бур не но ћи, ка ко је спа
вао. Овај ни пет ни шест, ухва тив ши се за гла ву је ре као: вр ло рђа во 
сам спа вао, јер сам це лу ноћ са њао, да сам био коњ, па сам се не пре
ста но ба ца као. А ни је ни чу до, це ло ве че ни о че му дру гом ни је се 
го во ри ло не го са мо о ко њи ма. Ни ко згод ни је ни је мо гао оцр та ти дух 
што је у клу бу вла дао не го тај ду хо ви ти од го вор чи каСте ве. 

Осим то га у клу бу се и дру ге ства ри рас пра вља ле. При ча ло се на 
ши ро ко и на ду гач ко о ра зним аван ту ра ма што је бач ка џен три ја пра
ви ла, а ба сно слов ним су ма ма, се на кар та ма гу би ло; о бу ду ћим коњ ским 
тр ка ма и о ло ву, у ко ме ће са ми ба ро ни и гро фо ви, да уче ству ју. 

Од чу да би се чо век за пре па стио, кад би чуо, ка ко они о све му 
то ме го во ре.

По не ки од њих сва ки час је, као да му је та мо пу пак био от се чен, 
у Пе шту од ла зио. Та мо би он по ба ро ви ма и по сум њи вим крч ма ма, 
уз ци ган ску му зи ку, те шке па ре раз ба цао. 

А кад је ку ћи, пра зних џе по ва, до шао, при чао је ла жу ћи сам се бе, 
са свим друк чи је, не го ка ко је би ло. 
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По ње го вом при ча њу он мал те не ни је до са мо га дво ра до спео. А 
са ми ни стри ма сви ма ре дом, био је час на руч ку а час на ве че ри. 

Те ње го ве очи глед не ла жи, под на пи ти клу ба ши, др жа ли су за го
то ве па ре и ни је дан од њих ни је се усу дио, да му ма шта при го во ри ти. 
На про тив сви су га слу ша ли и тра жи ли да им све по тан ко ис при ча. 

По ла га но, ско ро не при мет но, дух ту ђин ски вр зао се и шу њао око 
то га не срет но га клу ба. 

Исти на сви ње го ви чла но ви би ли су Ср би, др жа ли све ча ре, го во
ри ли срп ски али њи хо ве ми сли и њи хо ви осе ћа ји ни су увек би ли ка ко 
тре ба срп ски. 

Без њи хо вог зна ња и њи хо ве во ље, на њих је сил но ути ца ло ма
ђар ско јав но мње ње. 

Та ко сва ко днев не ма ђар ске но ви не, што су они чи та ли, по зо ри ште 
и кон цер ти, што су по не ки од њих по се ћи ва ли, све ску па не пре ста но 
је ме ња ло њи хов дру штве ни жи вот и њи хо во це ло куп но рас по ло же ње. 

Мо жда ни са ми ни су зна ли, ко ли ко су ду бо ко у ту ђин ске кан џе 
па ли. 

Сред њи ста леж опет, и ако са мо ста лан, ни је умео да ис ко ри сти 
сво ју сна гу и сво ју сло бо ду. Обез гла вљен и сам се би оста вљен, по ви јао 
се час де сно а час ле во. 

А кад му је по ред свег то га би ло те шко, он се око цр кве и шко ле 
сво је оку пљао. Ту у њи хо вом за гр ља ју тра жио је он уте хе и кр пио сво
ју оја ђе ну ду шу. Оби ча је и тра ди ци ју чу вао је као очи у гла ви. 

Та ко, ма ка ква не во ља да га је сна шла, ни је се ола ко пре дао оча
ја њу. Увек је ве ро вао, да ће по сле ру жног до ћи ле по вре ме.

А си ро ти ња ка ко се она у то до ба вла да ла?
Не ве ро ват но, ка ко се она по ред све сво је бе де, уме ла, да одр жи. 
И ако су је Ма ђар ске со ци ја ли сте не пре ста но у свој та бор зва ле, 

она је и да ље оста ла на ци о нал на. А ако се по не ки си ро ма шко и ода
звао, по што се та мо до бро опе као, убр зо се опет вра тио у сво је ја то. 

От при ли ке та кве дру штве не при ли ке вла да ле су у Ср бо бра ну, кад 
сам но вем бра 1904 г. за у зео сво је ле кар ско ме сто. 

Чу ди ло ме је стра шно, да је та ко углед но и ве ли ко срп ско ме сто 
мо гло та ко ду го, да бу де под ту тор ством јед ног чо ве ка и ње го ве кли ке. 
Бо ле ло ме је, да је је ди но Ср бо бран био, где се ни је сме ло сло бод но 
ми сли ти. Ипак, ја сам се усу дио да ту рим ру ку у зо љи но гне здо. 

Мо рам при зна ти, да је све то вр ло те шко би ло и да ме је због то га 
мно го пу та за бо ле ла гла ва. Али по ред свег то га, ни је се сме ло од у ста ти. 
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Мла ди и ста ри, мо ји при ја те љи, обе руч ке су ме при хва ти ли, ну
де ћи ми сву сво ју по моћ у бор би, што је тре ба ла, да за сваг да обо ри 
све моћ го спо дар Сте ве. 

Ср би, вла ди нов ци, сву да а осо би то у Ср бо бра ну, во ле ли су да се 
оки те ту ђим пер јем. У Ср бо бра ну на зва ли су се ли бе ра ли ма и др жа ли 
„Бра ник”. У ства ри они су у др жав ној и у жу па ниј ској по ли ти ци би ли 
чвр сто по ве за ни за вла ди ну стран ку. А у ав то ном ној по ли ти ци по ма
га ли су ли бе ра ле. 

Ја и мо ји при ја те љи ре ши ли смо, да се при кљу чи мо срп ској ра ди
кал ној стран ци, ко ја је у то до ба ши ри ла на пред не по ли тич ке иде је. 

По сле те на ше од лу ке тре ба ла је, да от поч не бор ба, чим нам се за 
то при ли ка бу де ука за ла. 

Ме ђу тим, на ши про тив ни ци ни су хте ли, да че ка ју би ло ка кве из
бо ре. Јед но став но они су ре ши ли, да пре све га, на пре чац ка ко ме не 
та ко и мо је при ја те ље оне мо гу ће. 

Без ика квог по во да је дан њи хов при вр же ник, по име ну Га вра Га
ван ски, на пао ме је јав но у ход ни ку оп штин ске ку ће. 

Ка ко ја на ње го ве иза зи вач ке по гр де ни сам хтео, да се освр ћем, 
чак ни он да кад ме је на дво бој по звао, њи хов клуб је ре шио да ме као 
офи ци ра вој ном су ду при ја ви. 

И до и ста због те ства ри, мо рао сам не ко ли ко пу та, да пу ту јем у 
Су бо ти цу, у Пе шту и у Се ге дин. 

По сле ду ге ис тра ге ис по ста ви ло се, да је Га вра Га ван ски не до сто
јан био, да од ме не би ло ка кву за до вољ шти ну тра жи, јер је он пре то га 
већ не ко ли ко пу та ту чен и иша ма ран био. 

У име клу ба це лу оп ту жбу на пи сао је пу ков ник Бе кић, ко ме сам 
ја, кад ми је че сти тао, да ми је вој нич ки образ остао све тао, са мо то
ли ко ре као: па ви сте лич но про тив ме не оп ту жбу на пи са ли. 

На то је пу ков ник Бе кић као рак у ли цу по цр ве нео и осра мо ћен, 
без јед не ре чи од ме не се уда љио. 

Ни је по тра ја ло ду го, па су се и дру ге кле ве те про тив ме не по ја ви ле. 
Све су оне би ле у клуб ској куј ни ску ва не.

Та ко су ме на па да ли, да сам бо го хул ник, да жи вим у ди вљем бра
ку, да сам анар хи ста, уоп ште, да сам опа сан по дру штво. 

Чак и као ле ка ру по ку ша ли су да ми на па ко сте и на шко де. 
Из ми сли ли су све мо гу ће ла жи не са мо про тив ме не, не го и про тив 

мо је по ро ди це а све у те жњи, да ме оне мо гу ће. Ни нај ве ћег зло тво ра, 
не би чо век го нио, ка ко су ме клу ба ши го ни ли. 
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А све што сам ја у нај леп шој на ме ри ми слио, да из ве дем, чи ни ло 
се њи ма да је нај ве ћи зло чин.

У „Бра ни ку”, не ко ме је сва ки час ано ним но на па дао. 
Раз у ме се, да на те кле вет нич ке на па да је ни кад ни сам од го ва рао, 

јер су сви од ре да са мо пре сне ла жи би ли. 
Јед ном при ли ком, кад сам же ле зни цом у Но ви Сад пу то вао, слу

чај но сам се у ку пеу упо знао са Др Сте ва ном Ма ле ше ви ћем, пр ва ком 
ли бе рал не стран ке. 

Је ли мо гу ће, да сте ви Др Жи га Про да но вић, ко га наш „Бра ник” 
она ко жуч но на па да; је ли мо гу ће, да та ко ми ран и скро ман чо век она ко 
опа сне ми сли има, ко што на ши при ја те љи из Ср бо бра на ја вља ју. 

Не, то ни је мо гу ће. За то чим у ре дак ци ју „Бра ни ка” стиг нем, ре ћи 
ћу на шим љу ди ма, да ја ко па зе, кад до пи си из Ср бо бра на до ла зе и да 
их не штам па ју, пре не го што их тач но не про ве ре. Још јед но је до дао: 
о про тив ни ку са мо исти ну тре ба до но си ти, лаж се обич но оном све ти 
ко је из ми шља и пре но си. 

На ста ни ци у Но вом Са ду нај при ја тељ ски је сам се ра стао са Др 
Сте вом Ма ле ше ви ћем, али „Бра ник” и да ље је о ме ни ши рио не и сти
ни те ве сти. 

На кра ју, ја сам то ли ко огу глао, да ми је све јед но би ло, ка ко ће 
мо ји кле вет ни ци о ме ни, да пи шу.

Ја сам у ду ши мо јој био не вин, во лео искре но свој на род, не се бич но 
љу био сло бо ду. Али све то за јед но ни је у то до ба у Ср бо бра ну мно го 
вре ди ло. Са мо ла скав ци и ску то но ше би ли су у мо ди. По штен чо век 
ни је смео, да се по ја ви. А ако би се ипак по ја вио, био би за трен ока 
окле ве тан. 

Са мо чвр сти ка рак те ри мо гли су се са успе хом бо ри ти са клу ба
ши ма. А сла би ћи већ су се по сле пр вог не у спе лог по ку ша ја обич но 
по ву кли у стра ну. 

По ред све га то га ја и мо ји при ја те љи ни ма ло се ни смо упла ши ли 
ни од кле ве те, ни од прет ње. Би ли смо од лу чи ли, да с исти ном у ру ци 
по ку ша мо да про бу ди мо успа ва ну на род ну ду шу. Ми смо чвр сто веро
ва ли, да је прав да на на шој стра ни и да ће нам вре ме то за пра во да ти. 

У јед ном смо се ипак пре ва ри ли. Ни смо ни са ња ли, да ће от пор 
на ших про тив ни ка би ти то ли ко јак. Ми смо др жа ли, да ће мо са јед ним 
бр зим на ле том по ру ши ти све њи хо ве ла жи и кле ве те. 

Али њи хо во ду го го ди шње го спо да ре ње над не ви ним све том, ду
бо ко је за хва ти ло ко ре на у це ло куп ном на род ном жи во ту. По ни зно 
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ме та ни са ње и са ви ја ње ши је пред ја чим, по ста ла је пра ва и при род на 
на ви ка код сла би јих. Са мо ма ло оштри ја реч и љу ди су без роп та ња 
ги ба ли гла ве. 

По зи ва ти на бор бу и то на огор че ну бор бу та кве љу де, ни је био 
лак по сао. 

А и кад су дра го вољ но сту па ли у бор бу, ни ко жи ви ни је био си
гу ран, да ће га до кра ја слу ша ти. Мо жда ће га у нај те жим тре нут ци ма, 
да из не ве ре и да се чак про тив ње га са ње го вим про тив ни ци ма здру же. 

Све је би ло мо гу ће, да се до го ди, јер је ма са ма ло све сна сво је сна
ге и сво га до сто јан ства би ла. 

Али ни би ра ти ни је се мно го да ло а та ко исто ни од га ђа ти, јер је 
вре ме ту би ло, кад се тре ба ло у бор бу за га зи ти. 

С то га ни смо мно го пи та ли, ка ко се не ко пре то га вла дао и због 
че га је сад у на ше ре до ве сту пио. На кра ју, ко је с на ма хтео, до бро нам 
је до шао. Глав но је би ло, да нам пр ви по ку шај не ис пад не рђа во. А по
сле, ако бу де тре ба ло, чи сти ће мо, што не бу де ва ља ло. 

Не стор Бе лић, син бо га те по ро ди це, од мах је без ика квог усло ва, 
сту пио с на ма у бор бу. 

Он је ме ђу тим имао сво је по себ не ра чу не, што је та ко ра дио. Њега 
Дун ђер ци, због ме ни не по зна тог раз ло га, ни су хте ли у сво је дру штво 
и у свој клуб да при ме. Због то га се он и по тур чио. При сва кој ње го вој 
ре чи, то се да ло осе ти ти. 

Он је ми слио, да се пре ко на шег по кре та осве ти Дун ђер ци ма. 
А по сле, ка ко ће да ље, да се ства ри раз ви ја ју, сла бо га се ти ца ло. 
Ја сам то уна пред пред ви део, па сам се пре ма то ме и др жао. Ни сам 

му мно го ве ро вао, али ипак, до бро па зио да га не увре дим. Он је био 
же дан по ча сти и са мо по ча сти. С то га смо га увек, кад је мо гло би ти и 
по ча ство ва ли. Ње му је су је та увек би ла на пр вом ме сту а све дру го 
би ло му је уз гред но. 

По ред све га то га, он нам је на по чет ку до бро до шао, при ву кав ши 
на на шу стра ну мно ге, ко је ми без ње га не би смо мо гли при ву ћи. 

Ми лош Ру нић био је већ у го ди на ма. Он је и пре нас бор бу во дио. 
Осно вао је нов ча ну „За дру гу за по ма га ње и штед њу” и та ко пу тем ње 
до шао до угле да. 

Код ње га је глав но ин те рес био али ни оп шту ствар ни је пре не
бри га вао. 

Био је сваг да при се бан и го тов на спо ра зум. С то га је он код нас сви
ју као нај згод ни ја лич ност ва жио, кад је тре ба ло ми ри ти. А у по чет ку 
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по кре та, до ста је то га би ло. На ши љу ди ни су би ли ни јед но род ни, ни 
на у че ни на ди сци пли ну. У том по гле ду би ло је по кадкад по ву ци, по
тег ни. 

Је врем Пив нич ки био је нај о ми ље ни ја лич ност ме ђу на ма. Он је 
умео као ни ко дру ги да раз ве се ли дру штво. У бор бу је ула зио, без ика
квих зад њих ми сли. 

Кад је тре ба ло, ни је жа лио ни сво га џе па, ни сво га гла са, да на шу 
ствар што бо ље пот по мог не. 

Ма шта, да је тре ба ло учи ни ти, ни је се из вла чио. Увек је био у 
пр вим ре до ви ма. 

За исти ну и за прав ду био је го тов да се жр тву је. 
С то га, кадгод је бор ба пр са у пр са би ла, он је пред ња чио. 
Имао је не ве ро ват но пам ће ње. Знао је на и зуст не са мо без број 

на род них, не го и чи каЈо ви них пе са ма. А во лео је од свег ср ца да пе ва 
и да де кла му је.

На сва ком са стан ку, кад је згод но би ло, као не ки на род ни пе вач, 
по пев ши се на сам сто, от по чео је да пе ва и да нас ве се ли. 

А то је у то до ба од ве ли ке ко ри сти би ло. Љу ди су за вре ме бор бе 
мо ра ли би ти што ви ше пот стре ки ва ни да не би па ли у оча ја ње. 

А ба баЈе врем увек је ту био да не до зво ли, да се оду ше вље ње икад 
ма за дла ку сма њи. 

Па ја Ше гу љев био је ве се љак и во лео цр кве но пје ни је. За ње га је 
ра ди кал ски про грам као не ко еван ђе ље био. Ипак сам ни је смео ио ле 
те жи за да так, да из вр ши. Ме сто се бе обич но је, гле дао да дру го га гур
не на пред. Та ко ђер ни је тр пио, да се сме ло и бр зо иде на пред. Бо ље 
ла га но и си гур но.

На удар цу ни је же лео, да бу де, с то га је чак по кадкад и са про
тив ни ком хтео, да бу де на до број но зи. 

Ње гов ка рак тер ни је био од твр де гра ђе и ако се у згод ној при ли
ци мо гао до бро, да упо тре би. Осо би то ако је тре ба ло не што ва жно, да 
се о про тив ни ку до зна. Ту је он као на ру чен умео ве што сва ку по сред
нич ку уло гу да од и гра. 

Га вра Ка ћан ски био је раз бо рит и увек тре звен и пре нас ра ди кал.
Ни је ма рио мно ге до го во ре и уо бра же не дре кав це. 
Код ње га је све скром но и од ме ре но би ло. 
По што вао је гра ђан ски ред и ње гов мо рал. 
На род би тре бао вред но, да ра ди и мно го, да ште ди. Где бла го ста

ње вла да, ту је чо век, тек пра ви чо век. У си ро ма штву је увек бе да и јад. 

Пр ви део 
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Бо жа Про да но вић био је стал но у не ком на пе том и раз дра же ном 
ста њу. С њи ме се про тив ник ни је смео на ша ли ти, јер је он увек го тов 
био, да му вра ти жао за сра мо ту. 

У бор би ни је вр дао, чак је же лео да бу де у пр вој ли ни ји. Али због 
сво је пла хе на ра ви он је ви ше пу та не све сно на шко дио на шој ства ри. 
С то га ни је би ло са вет но пу сти ти га са мог, да на сво ју ру ку не што те
же пре ду зме. Увек је по ред ње га не ко ста ло же ни ји мо рао, да стра жа ри. 

Са на шим про тив ни ци ма имао је те сне ве зе. С њи ма је у дру штву 
че сто пу та про во дио ве се ле ча со ве. Ипак ни та да ни је до пу штао, да се 
на ша по ли ти ка ома ло ва жа ва. На про тив ако га је ма ко из дру штва ма 
из да ле ка пец нуо, био је спре ман, да се с њи ме ухва ти у ко штац. 

Аца Ле ско вац био је сав у бра ди об ра стао и увек за по слен у сво ме 
за на ту. По ред сво је бри ге ни је за бо ра вљао на на род ну бри гу. 

Стал но је че као, да га ко год од на ших по се ти и да му ја ви, ка ко 
на ше ства ри сто је. 

Ве чи то се бо јао, да не учи ни мо ка кву те жу по гре шку. Ина че био 
је и ду шом и те лом уз нас. 

Си ма Ку ла чин био је жи ва ва тра, сав на ро гу шен и у стал ном по
кре ту. На жа лост ти ње го ви по кре ти би ли су по кадкад нео б у зда ни и 
не про ми шље ни. Због то га смо он да има ли кад ма ње а кад ви ше гла
во бо ље. 

Али ма са ко ма са во ле ла је то ње го во ве чи то шкри па ње зу би ма и 
прет њу са уз диг ну тим пе сни ца ма. 

Ипак на ши про тив ни ци ни су га се мно го бо ја ли, јер је он осим 
то га и дру гих ма на имао, па су га због то га ла ко мо гли на па да ти. 

Но ва Ма ној ло вић био је у сва кој при ли ци хла дан и при се бан и 
пре нас ра ди кал. 

Он се ни је мно го ис ти цао али је за то био ве ран и одан на шем по
кре ту. И кад год је мо гао, гле дао је да ми ри и сти ша ва стра сти. 

Јо ца Са вић, био је би стар се љак али је ула зио у мно ге ства ри, што 
су да ле ко пре ма ши ле ње го ву сна гу. С то га је о мно го че му имао кри во 
ми шље ње. Ње го ва му дро ва ња би ла су до ста про ста, ма да је он др жао, 
да су ви со ко фи ло зоф ска. 

У жи во ту је био вр ло скро ман. Због то га је, кад је до бре во ље био, 
сам се бе Ди јо ге ном на зи вао. 

Сва ки по крет, што је про тив на си ља и са мо во ље упе рен био, ра до 
и искре но је пот по ма гао. 
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Јеф та Ми ко вић био је све стан члан на шег дру штва. Умео је ле по, 
да се из ра зи, што је хтео, да ка же. 

Ка рак тер му је био чврст. По не кад је и су ви ше ис ти цао сво је ја. 
Са про тив ни ци ма ни је се не ра до упу штао у пре го во ре. Био је 

сваг да од лу чан, кад је тре ба ло за га зи ти у бор бу. 
У сво јим по ли тич ким на зо ри ма био је чврст као сте на. 
Ви то мир Ру жићба ба, ра до је пе вао уз гу сле и то на свој на чин и 

та ко са пе смом оду ше вља вао љу де. 
У бор би ни је увек био си гу ран, осо би то, ако ње го ва осо ба ту није 

мо гла, да игра вид ну уло гу. 
За сва ку сит ни цу знао је да се на ђе увре ђен и у от суд ном ча су да 

на пу сти дру штво. Био је ве ли ко зло пам ти ло, осве тљив и по кадкад 
умео да окле ве та и нај бо ље при ја те ље. 

Осим то га имао је још јед ну од врат ну ма ну – био је клеп то ман, 
што је не са мо ње му не го и на ма шко ди ло. 

Ми лан Пив нич киКу штра био је за сва ку ствар спо со бан а при 
то ме имао нео бич но пам ће ње. 

Кадгод је тре ба ло што на бр зу ру ку спро ве сти, он је уна пред знао, 
ка ко ће се нај бр же до ци ља до ћи. 

Ни је тр пио по лу тан ство, не го је тра жио да се чо век цео у ра ду 
за ло жи. 

Вешт је био на ре чи и умео сли ко ви то, да при ча. 
Кад је про тив ни ка тре ба ло ру глу из ло жи ти, он је то учи нио хлад

но и без ика квог ус те за ња. 
Дан чи ка Јо јинВој во да био је ја ко на и ван и пун нео ствар љи вих 

же ља. 
Нај ра ди је је про по ве дао, да би све вла сто др шце тре ба ло са зе мљом 

срав ни ти, па тек он да от по че ти рад. За ње га и ње му све је би ло та јан
стве но, што се на овом све ту до га ђа ло а чо век је био са мо тро шна 
лут ка у ру ка ма суд би не. 

У бор бу је ушао дра го вољ но, ве ру ју ћи, да ће та ко мо ћи да до жи ви 
оства ре ње сво је ма шта ри је. 

Ре чи ни је мно го по што вао, јер је по ње му глав но би ло, да се чо век 
на де лу по ка же, шта вре ди. 

Га вра (Га бор) Ср ђа нов био је сав ра до стан, што је куц нуо час, да 
се је дам пут до прав де до ђе и ве ро вао у наш бр зи успех. Због то га је био 
стал но у не ком ве се лом рас по ло же њу и где год је са мо мо гао ку пио 
при вр же ни ке. 

Пр ви део 
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По ње го вом схва та њу ко ни је хтео с на ма, да иде, био је не са мо 
наш, не го и на род ни не при ја тељ. 

Ми лан На стићЂо на био је наш али ви ше по стра ни и из да ле ка. 
Он пар тиј ску ди сци пли ну ни је ра до под но сио. Али је за то, кад је тре
ба ло са не при ја те љем об ра чу на ти, увек био уз нас. 

Жи вот ње гов био је сав у ша ли, јер је он во лео ко бо хем, да жи ви. 
С то га код ње га ни је би ло ни ка кво га ре да. А што је ра дио, би ло је 

на пар че, без ре па и уши ју. 
Ум свој ни је мно го за ма рао, ви ше је пу стио, да га стра сти во де. 
Мла ден Јо јин био је уве рен, да ће мо за крат ко вре ме мно ге ства ри 

мо ћи, да из ме ни мо. У ком прав цу, ни је се мно го му чио да нам рас ту ма чи. 
Глав но је да до про ме не мо ра до ћи. 
Ли бе ра ли, по ње му, ни су ви ше би ли спо соб ни да ишта ве ли ко 

ура де.
Њи хов го лем не рад их је са хра нио и због то га не ма те си ле, што 

би их мо гла на но во ожи ве ти. 
Си ма Ши ја чић био је до крај но сти на и ван и до бро ћу дан. Као ма

ло де те ве ро вао је, да смо ми на пра вом пу ту. Та ње го ва ве ра би ла је 
ви ше од ср ца, не го од ра зу ма. С то га ње га ни је тре ба ло мно го убе ђи
ва ти. Он, што је уну тар се бе осе ћао, то је за пра во и по ште но сма трао. 

Ни је се мно го бу бао у пр са не го што је ра дио, ра дио је дра го вољ
но и од ср ца, а све у ти ши ни и без ика кве га ла ме. 

Ма те ри јал ну по моћ је да вао, кад је за то би ла по тре ба. 
Ду шан Бе лић био је пун гор до сти и до сто јан ства. Ни је мно го тр пио 

да му се не што од већ раз ла же. Он је о све му имао сво је по себ но убе
ђе ње, па се пре ма ње му и вла дао. С то га је до ста те шко би ло с њи ме 
во је ва ти. 

Али кад је је дам пут ушао у бор бу, ни пред ка квом си лом ни је уз
ми цао.

Про сто ту и рас ка ла шан жи вот ни је це нио а уред ног и по ште ног 
гра ђа ни на сма трао је као свој иде ал. 

Пе ра Гло жан ски био је увек сме ран и на сме јан. Ни пи ле ваљ да 
ни је мо гао увре ди ти. Али у бор би ипак знао је би ти ме ђу пр ви ма. Због 
то га га је ње гов крај ја ко во лео. 

Ра да Му дрин скиЧу ка био је не у стра шив као не ки хај дук. Ма за 
нај ма њу сит ни цу пра снуо би сме ста. Ви де ло се, да је у ње му са мо страст 
го спо да ри ла. Ни је се мно го ис ти цао али кад је не што ре као, то је би ло 
ре че но. 
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Сте ва Му њин био је наш ве ран при вр же ник. Све што се пред ла
га ло, без при мед бе је при мао. 

Осим то га био је по ма ло су је тан. Али се ипак и са ма лим за до во
ља вао. Ве ро вао је у наш успех и вред но вр бо вао при ста ли це. 

Си ма Бе лић имао је бла гу на рав и хри шћан ску ду шу. Све што је 
пра во би ло, ње му је ми ло би ло. 

Ни ка да ни је те жио ни за ка квом вла шћу, не го је увек са мо сво ју 
ду жност вр шио. 

Ка ћан ски Вељ коба би ца, стал но је био до бре во ље и во лео пре сну 
ша лу. По кадкад је умео и су ви ше да ле ко да за бра зди. С то га га ни ко 
ни је за озбиљ ног др жао. Ипак је он тим сво јим ла кр ди ја ма при вла чио 
свет на на шу стра ну. 

Ми лу тин Ве зи лић био је оби чан дре ка вац и ако се из пе ти них 
жи ла тру дио, да он во ди глав ну реч. 

Ипак ни ко му ни је ве ро вао, чак мо жда ни он сам се би ни је ве ро
вао, јер је код ње га све не ис кре но и из ве шта че но би ло. 

Сву да, где је тре ба ло и где ни је тре ба ло ту рао је сво је пр сте, да би 
за се бе не што из ву као. 

Због то га је он на ма ви ше шко дио, не го ко ри стио и ако се не спрет
но за ва тре ног ра ди ка ла из да вао.

Ми лош Про да но вић био је пра ва до бри чи на ал за то ипак упо ран 
ра ди кал. Ње му су члан ци Ја ше То ми ћа и пи са ње „За ста ве” би ли све
ти ња. 

По ње му са мо су ра ди ка ли пра ве Ср бен де и је ди но су они у ста њу 
да очу ва ју срп ско име и срп ску цр кву. 

С то га је он и обе руч ке од мах на шу ствар при хва тио и уз нас се 
чвр сто при љу био. 

У глав ном, то су би ли на ши љу ди, што су во ди ли и што су ре ши
ли, да обо ре ку лу ли бе рал ску, још је ди ну не дир ну ту у Вој во ди ни. А 
сад да ви ди мо, ка кве су би ле во ђе на ших про тив ни ка што су си лом и 
уза луд хте ли, да за др же ток до га ђа ја. 

Ла за Га ван скиМе ка ло, био је углед на ста ри на, са за ста ре лим по
гле дом на свет и са по ште ним ср цем у гру ди ма. 

Но во та ри је, ма ка ко оне ле пе из гле да ле, ни је под но сио. Све што 
би мла ђи свет хтео да из ме ни, сма трао је за грех. 

Са мо оно, што су на ши ста ри у зно ју и са тру дом ство ри ли, би ло 
је бла го сло ве но а све дру го од ђа вол ске ру ке под мет ну то. 
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186

Ца ца Ни ћинКа рин и ако у го ди на ма био је нај ак тив ни ји члан 
ли бе рал не стран ке. 

Без ње га ни шта се ни је сме ло а ни мо гло спро ве сти. Он је био и 
ду ша и во ља ср бо бран ских ли бе ра ла. 

Ра ди ка ле је мр зео нео б у зда ном мр жњом. На зи вао их је анар хи
сти ма и раз бој ни ци ма. На ње гов пред лог у сво је вре ме из ба че на је 
„За ста ва” из срп ске чи та о ни це. 

С њи ме се о по ли ти ци ни је да ло рас пра вља ти. Он је ве ро вао да ће 
на сту пи ти крај све та, ако ли бе ра ли про пад ну. 

Чак је и сво ју ро ђе ну де цу про клео, ако би се јед ном са ра ди ка ли
ма спо ра зу ме ли. 

Аца Па вло вић био је из ра зит ли бе рал и опа сан лак таш. Он је на 
све мо гу ће на чи не ра дио, да ње го ва реч бу де од луч на у стра нач ким 
ства ри ма. Осим то га био је ја ко дво ли чан а кад је по треб но би ло, умео 
је чак и да пу зи. 

Сво је при ја те ље иза ле ђа је ого ва рао и кле ве тао. Уоп ште ње го во 
др жа ње би ло је не ис кре но и фа ри сеј ско. 

За вре ме бор бе, гле дао је, да се иза ту ђих ле ђа са кри је. А као про
тив ник био је опа сан, јер се слу жио не до зво ље ним сред стви ма. 

Јо ца Те о фа но вић био је стал но до бро рас по ло жен и ве чи то у не
ком ма мур ном ста њу. 

Во лео је Срп ство, по што вао ли бе ра ле а са ра ди ка ли ма до бро жи вео.
И ако је по ду ши био до бар, је зик му је по кадкад био и су ви ше 

оштар. 
Тра жио је ра до ве се ло дру штво па је због то га стал но по се лу ту

ма рао. А кад би слу чај но на том пу ту на ра ди ка ле на и шао, он би их 
као и сво је ли бе ра ле гр лио и љу био. 

Мар ко Ма ној ло вић, про зват ге не рал „Гур ко” био је пле ме ни те 
ду ше и бла го род ног ср ца. Као пра ви бо хем про во дио је дан и ноћ у 
ве се лом дру штву. 

По тра ди ци ји био је ли бе рал а по ср цу ра ди кал. Од ње га у Ср бо
бра ну ни ко ни је био ве ћи ру со фил. Он је стал но и кад је тре ба ло и кад 
ни је тре ба ло, на здра вљао мај ци Ру си ји, ру ском на ро ду и ве ро вао твр до, 
да ће јед ног да на Ру си на ма у по моћ до ћи. 

По сле сва ке здра ви це, мо ра ла је ру ска хим на да се чу је и да се од
сви ра. За то вре ме по ње го вој за по ве сти це ло дру штво мо ра ло је сто
јећ ки, да слу ша. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Се бе са мо га на звао је ге не рал „Гур ко”, па је по сле тај на ди мак 
остао му стал но. 

Јо ца Ле кић био је ста лан по се ти лац срп ске чи та о ни це. Он је ту 
као ли бе рал ни кор теш на сва ко га па зио и сва ко га ис пи ти вао. 

О по ли ти ци ни пој ма ни је имао и ако је по цео дан „Бра ник” чи
тао. По ред свег то га он је опа сан стран чар био. Мр зео је сва ко га, ко му 
ни је одо бра вао. О ра ди ка ли ма имао је вр ло рђа во ми шље ње, чак их је 
сма трао, да су го ри од Ту ра ка. 

Ми та Ле кић, груб се љак, био је увек на мр го ђен и зле во ље. 
Ве ро вао је, да су ра ди ка ли ђа во ли и да их тре ба не ми ло срд но та

ма ни ти!
Он је чак јед ном при ли ком фи зич ки на пао са мог Ја шу То ми ћа. 
С то га се с њи ме ни је би ло до бро ша ли ти. 
Био је у ста њу, да ко ље и са му де цу ра ди кал ску. 
Иса Ива нић био је сла бић и без сво га ја. Као оп штин ски бе ле жник 

по ви јао се ка ко су му вла сти на ла га ле. Био је ја ко опре зан и буд но чу
вао сво је ме сто. 

Са ли бе ра ли ма био је у те сној ве зи и све зва нич не тај не им је по
ве ра вао. 

Чак и са ра ди ка ли ма хтео је, да бу де на до број но зи, на да ју ћи се, 
да ће их та ко мо ћи уву ћи у вла ди но ко ло. 

Вељ ко За го ри ца, био је по ла вла ди но вац, по ла ли бе рал и сваг да 
пра вио љу ба зно ли це. Ка ко је у ср цу осе ћао, ни је се ла ко и отво ре но 
из ја шња вао. 

Међ на род ни је во лео, да се ме ша али је за то стал но око Дун ђер
ске ку ће оби ла зио. 

У по ли ти ку је ула зио са мо при из бо ри ма и ако је „Бра ник” ре дов
но пра тио. 

Ми ли вој Си вач ки имао је ве ли ку се љач ку род би ну, ко ја је сва ли
бе ра ле по ма га ла. 

Био је поп, до ста обра зо ван али услед та да шњих по ли тич ких не
зго да, ни је мо гао, да се пот пу но из ра зи. 

Ка рак тер му је био по ма ло сум њив. С то га је во лео ви ше иза бу
си је, да га ђа, не го, да се пр са у пр са бо ри. 

Он је у цр кве ном од бо ру и у цр кве ној скуп шти ни био глав но ли це. 
Ка ко је он ре као или пред ло жио, та ко су ли бе ра ли без мно го раз ми
шља ња гла са ли. 

Пр ви део 
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Са ра ди ка ли ма ни је смео отво ре но, да се дру жи и ако му је пре 
ме сто код ра ди ка ла не го код ли бе ра ла би ло. 

Си ма Ни ко лић, Џа вер био је оби чан ли бе рал ски кор теш. Нео бич
но лу кав и го тов на сва ку сми ца ли цу, гр дио је ра ди ка ле на сва уста. 

Са њи ме се о по ли ти ци ни је мо гло па мет но раз го ва ра ти и ако од 
при ро де ни је био огра ни чен. 

Кад је хтео, да по ста не не што, ни је би рао сред ства. Окле ве та ти 
не ко га, би ла му је пра ва на сла да. 

На ши љу ди су га из бе га ва ли а и уме ре ни ли бе ра ли ни су га ма ри ли. 
Др Мо мир Па вло вић ва жио је као пре ка љен ли бе рал. Ме ђу тим 

при др жав ним из бо ри ма гла сао је на вла ди ног кан ди да та. 
Са Дун ђер ци ма био је те сно по ве зан. Он им је као адво кат да вао 

прав не са ве те. 
У ства ри то ни су би ли ни ка кви прав ни са ве ти, не го обич не адво

кат ске сми ца ли це. 
Ра ди ка ли са њи ме ни су има ли ни ка кве ве зе и ако је он ви ше пу та 

хтео да им се при бли жи. 
Ма да се хва лио, да га на род не ства ри ти ште, он је ви ше па зио, да 

му адво кат ска кан це ла ри ја на пре ду је. Због то га он ни код ли бе ра ла 
ни је био по пу ла ран. 

Ми ја Пив нич ки био је отре сит се љак и до бар еко ном. Имао је 
пле ме ни то ср це и из да шну ру ку. 

Ма на му је би ла, да је во лео го спод ство. С то га се он са ли бе ра ли
ма и спре гао. 

На жа лост они су га, где год су са мо мо гли, ис ко ри шћа ва ли. 
Јо ца Де бе љач ки био је сав у ли бе рал ским во да ма. И ако је био се

љак, ни је ма рио за свој ста леж. Го ди ло му је са мо бо ље дру штво. Отуд 
ње го ва лич на мр жња на ра ди ка ле, јер су ра ди ка ли ве ћи ном си ро ма
шни би ли. 

Са ва Мо ми ров био је бо гат и уре дан еко ном. Осим то га нео бич но 
вре дан и ште дљив. 

Што се по ли ти ке ти че он је био пот пу но нео ба ве штен, али је за 
то ипак са мо ли бе ра ли ма ве ро вао. 

Пе ра Ср ђа нов, мла ђи био је пр во ра ди кал, па кад је ви део, да ту 
не мо же ћа ри ти, он је он да пре сал ду мио у ли бе ра ле. Због то га је био 
од на ро да пре зрен и омра жен, јер је за ме сто и за свој ин те рес жр тво
вао све, па и сам образ. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Сте ва Дун ђер ски са ње го вим клу бом, био је нај ви ше уз не ми рен 
због на шег по кре та. 

Он је не са мо нас, не го и сва ку опо зи ци ју др жао за је рес. 
Осим ње га ни ко у Ср бо бра ну ни је смео, да се мак не и по ја ви. Он 

је је ди ни био по зват, да од лу чу је и да за по ве да. Ко се про тив ње га ди
зао, ди зао се про тив са ме вла сти. 

С то га се у клу бу буд но па зи ло, шта се у се лу до га ђа ло а сва ка но
вост ма ка ко не знат на, мо ра ла се сва ко днев но лич но го спо дар Сте ви, 
да ја ви. 

Ту су се ку ва ле све ла жи, што су се про тив ра ди ка ла из ми шља ле 
а по сле кри шом међ на род уба ци ва ле.

Код сва ког из бо ра, ма ка кве он при ро де био, чи не се исте гре шке. 
Они што вла да ју и во де из бо ре, гле да ју на све мо гу ће на чи не, да из не
на де и из и гра ју про тив ни ка. Не ма тих сми ца ли ца, што они не би упо
тре би ли, са мо да из во ју ју по бе ду. Већ код би рач ких ли ста из о па чу ју и 
из о ста вља ју име на, да би при из бо ру од би ли би ра че. А за вре ме из бо
ра ко зна, шта ти све не из ми шља ју, да за ве ду и оп чи не све ти њу. Услед 
то га не ки од би ра ча у по след њем ча су гу бе ве ру и гла са ју, где им ме сто 
ни је. 

Да се то на шим љу ди ма не би до го ди ло, ре ши ли смо, да нај бор бе
ни ји зо ром ра но оп ко ле ду га чак, зе лен сто у чи та о ни ци, где се из бор 
имао да оба ви. Ту као стра жа, тре ба ли су они да па зе на сва ки миг и 
по крет пе ро во ђе и прет сед ни ка из бор ног од бо ра. 

Исти на прет сед ник је по ку шао у не ко ли ко ма хо ва, да укло ни на
ше љу де од сто ла, али то му по ред све прет ње ни је ис па ло за ру ком. 
Као гво зде ни обруч ста ја ли су на ши би ра чи око ло за пре па шће ног 
прет сед ни ка. По сле ду жег об ја шње ња и жуч не де ба те от по чео је из бор, 
да те че. 

На ши кан ди да ти би ли су прет ход но на шим би ра чи ма об ја вље ни 
и по зна ти. Сва ки наш би рач гла сао је за те кан ди да те, 40 на бро ју, ис
пи са них на бе лој це ду љи ци. 

Цео бо го вет ни дан ку ља ли су на ши би ра чи, ве ћи ном у гру па ма. 
Већ око под не ви де ло се, на чи јој ће стра ни би ти по бе да. А пред ве че 
зна ло се си гур но, да смо са огром ном ве ћи ном по бе ди ли. 

Пре не го што се из бор за вр шио, по ку ша ли су не ки ли бе рал ни 
кор те ши, да се до че па ју це ду љи ца, да би их по це па ли и та ко из бор 
осу је ти ли. Али на ши љу ди спре чи ли су их у том њи хо вом зло на мер
ном и не за ко ни том по слу. 

Пр ви део 
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По сле свр ше ног гла са ња от по че ло је чи та ње це ду љи ца. Ово чи
та ње тра ја ло је дан и ноћ не пре ста но. За то вре ме од на ших љу ди па ло 
је пу но ду хо ви тих до се та ка. На ро ду је би ло лак ну ло, па је пу стио ср цу 
на во љу. А све се око то га окре та ло, да је сре ћа на је дам пут на на шу 
стра ну пре шла. 

При кра ју чи та ња и при про гла ше њу из бо ра ско ро ни јед ног ли
бе ра ла ни је у чи та о ни ци би ло. 

На ши љу ди срет ни и оза ре ни у по чет ку ни са ми ни су ве ро ва ли, 
да су ли бе ра ле та ко ја ко мо гли, да по ту ку. Од 40 но воиза бра них скуп
шти на ра ни је дан је ди ни ни је био ли бе рал. 

С то га ли бе ра ли чи та ву не де љу да на ни су зна ли, да се сна ђу. Ве ћи
ном су јед ни дру ге оп ту жи ва ли, да ни су до вољ но па жљи ви и до вољ но 
вред ни би ли. 

Али сва ко чу до за три да на. Та ко, кад су се стра сти до не кле сми
ри ле, ре ши ли су ли бе ра ли, да уло же жал бу про тив из бо ра. 

У епар хиј ском и у са бор ском од бо ру има ли су они сво је љу де, ко
ји су тре ба ли да из бор или по ни ште или да ствар не ре ше ну го ди на ма 
др же у фи јо ци. 

Али то им ни шта ни је по мо гло, да из гу бље ни аув то ри тет на но во 
по вра те. На род се јед ном за сваг да од њих од мет нуо и зба цио њи хо во 
ту тор ство. 

Не са мо „За ста ва” и „Бра ник” не го и не ке ма ђар ске но ви не до не
ле су сво је из ве шта је са из бо ра. 

Та ко је јав ност до вољ но би ла оба ве ште на, да је Дун ђер ска све моћ 
у Ср бо бра ну по љу ља на. 

По сле смр ти па три јар ха Бран ко ви ћа због упор но сти ма ђар ске 
вла де, ни је се мо гао на вре ме спро ве сти из бор па три јар ха. 

Зна ло се, да ма ђар ска вла да има сво га кан ди да та, али због ње го ве 
мла до сти да је тре ба ло из ве сно вре ме, да про те че, док би он мо гао, да 
бу де би ран. 

Кад је то вре ме про те кло, ма ђар ска вла да сми ло ва ла се и до зво
ли ла, да се са бор са зо ве. 

Та ко су на це лој те ри то ри ји Кар ло вач ке ми тро по ли је рас пи са ни 
из бо ри за цр кве ни са бор. 

По сла ни ци су би ра ни по сред но, пре ко де ле га та, ко је су по је ди не 
цр кве не оп шти не, пре ма бро ју ду ша, ши ља ле у до тич ни срез. 

Под Ста робе чеј ски срез под па да ле се сле де ће оп шти не: Ср бо
бран, Ту ри ја, Бач ко Гра ди ште, Ста ри Бе чеј и Пе тро во се ло. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Од стра не ра ди ка ла ја сам био кан ди до ван а од стра не ли бе ра ла 
Др Сте ван Ма ле ше вић. Осим Ср бо бран ских ли бе ра ла сви оста ли де
ле га ти гла са ли су за ме не. 

На тај на чин ја сам огром ном ве ћи ном био иза брат за на род ног 
по сла ни ка Ста робе чеј ског сре за. 

Том при ли ком упо знао сам се са мно гим углед ним ра ди ка ли ма 
из Ста робе чеј ског сре за. 

И ако је из бор про те као пра вил но и на ми ру, Ср бо бран ски ли бе
ра ли под не ли су те шке оп ту жбе и жал бе про тив мо га из бо ра и про тив 
ме не лич но. 

Пре не го што сам мо гао оти ћи на са бор, мо рао сам као оп штин ски 
ле кар, има ти до зво лу за от су ство од стра не ви ших вла сти. 

Све до по след њег ча са та ми до зво ла ни је из да та. Не ко се, ко ме 
мој из бор ни је ишао у ра чун, на шао, да ути че код над ле жних, да ми се 
до зво ла или не из да или ако се из да, да ми се што доц ни је уру чи. 

Због то га сам био при мо ран, да се обра тим на вођ ство ра ди кал не 
стран ке, да оно, ако мо же, ин тер ве ни ше у тој ства ри. 

И до и ста по сле два да на по на ре ђе њу са мог ми ни стра уну тра шњих 
де ла у Пе шти, те ле фон ским пу тем из да та ми је до зво ла и одо бре но 
от су ство, док сед ни це на са бо ру бу ду тра ја ле. 

Услед то га ја сам про пу стио не ко ли ко да на и две пр ве са бор ске 
сед ни це.

На тре ћу сед ни цу ипак сам сти гао. 
Ка ко је „Бра ник” у по след ње вре ме ме не све жуч ни је на па дао, 

на зи ва ју ћи ме анар хи стом и без бо жни ком, ко ме та квом у цр кве ном 
са бо ру не мо же би ти ме стаомла ди на, пу бли ка, па и по сла ни ци са ми, 
би ли су ра до зна ли, шта ћу на то све, ја мо ћи да од го во рим. 

С то га кад сам сво је пу но мо ћи је прет сед ни штву пре дао, ско ро све 
очи би ле су у ме не упе ре не. 

Вла ди ке и ар хи ман дри ти вр ти ли су гла вом а омла ди на са га ле
ри је тап ша ла је бур но. 

Су тра дан, имао је ве ри фи ка ци о ни од бор, мо ју ствар, да ре ши, да 
ли сам до сто јан да бу дем цр кве ни по сла ник или не. 

Ме ђу тим, у од бо ру су ми шље ња би ла по де ље на, та ко да су два 
су прот на ми шље ња под не та са бо ру. 

По сле из ве сти о ца ве ћи не и ма њи не, мо рао сам и сам, да уста нем 
у сво ју од бра ну. 

Пр ви део 



192

Ка ко су жал бе про тив мо га из бо ра би ле све са ме ла жи и кле ве те, 
ни је их би ло те шко по би ти. За час, па ми је по шло за ру ком, да цео 
са бор за до би јем за се бе. (Го вор от штам пан у „За ста ви” и у сте но граф
ским са бор ским бе ле шка ма.) 

Та ко ме сто гла са ња: за и про тив; са бор ми је јед но ду шно ове ро вио 
ман дат. 

Да не би из гле да ло, да су са мо стал ци ре ак ци о на ри сам Све то зар 
При би че вић био је при мо ран том при ли ком, да рек не не ко ли ко ре чи, 
што су ви ше у мо ју ко рист не го на мо ју ште ту упе ре не би ле. 

Тај дан у ве че у ра ди кал ном клу бу Ја ша То мић по хва лио је јав но 
мо је ис прав но др жа ње, на по ме нув ши, да су оп ту жбе про тив мо је лич
но сти би ле упе ре не и про тив вер ског уве ре ња ра ди кал не стран ке. 

Хте ло се по што, по то, да уве де сред њо ве ков на ана те ма про тив 
сва ко га, ко ни је одо бра вао ра сип нич ки и не мо рал ни жи вот ви шег 
кли ра и ка лу ђе ра. 

За вре ме це лог са бо ра, што је шест не де ља тра јао, ја сам још је дам
пут го во рио и то о ра сип ни штву и не мо ра лу ка лу ђе ра. (Го вор от штам пан 
у „За ста ви” и са бор ским сте но граф ским бе ле шка ма.) 

По сла ни ци, пу бли ка и омла ди на сви су не тре ми це гу та ли мо је 
ре чи и при сва кој ре че ни ци бур но тап ша ли. 

За то вре ме вла ди ке и ар хи ман дри ти уда љи ли су се из са ле, оп ту
жу ју ћи прет сед ни ка Ни ко лу Ђур ђе ви ћа што ми ни је од у зео реч, кад 
сам се усу дио да про тив њих уста нем. 

Ме ђу тим, јав на је тај на би ла, да су на ши ка лу ђе ри по ма на сти ри
ма чу да чи ни ли, ра си па ју ћи на род но бла го и скр на ве ћи ма на стир ски 
жи вот. 

Цр кве ни са бор тре бао је о то ме, да по ве де ра чу на. На жа лост то 
се ни је и по ред мо га оштрог на па да, до го ди ло. Оста ви ло се да ка лу ђе
ри и да ље жи ве, ко што су и жи ве ли. 

Кад је са бор ски рад био за вр шен, од бо ри иза бра ти, бу џет одо брен, 
при сту пи ло се би ра њу па три јар ха. 

Од ка ко су се Ср би у ове кра је ве до се ли ли, стал на им је би ла же ља, 
да сво га па три јар ха сло бод но би ра ју. Ме ђу тим Ма ђа ри и цар ски двор 
ни су та ко при ви ле ги је схва ћа ли. Они су сваг да гле да ли да за па три
јар ха про ту ре ми лом, би ло си лом сво га ода ног чо ве ка. 

Овом при ли ком по ку ша ли су ми лом. Ко бо ја ги пу сти ли су да 
сло бод но би ра мо, ко га хо ће мо. Али убр зо се по ка за ло да је све то са мо 
ве шта сми ца ли ца би ла.

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ми смо пр во би ра ли вла ди ку Зме ја но ви ћа, из за хвал но сти што 
нас је у са бо ру сво јим гла сом по мо гао. 

Кад га ма ђар ска вла да ни је хте ла, да при хва ти, ми смо иза бра ли 
вла ди ку Ше ви ћа. Али он од стра ха од мах, да де остав ку. 

Оста ло нам је, да по тре ћи пут по ку ша мо сре ћу. 
Лу ки јан Бог да но вић, ро ђак по кој ног па три јар ха Бран ко ви ћа, био 

је не са мо кан ди дат не го и љу би мац ма ђар ске вла де. Он је као вла ди ка 
Бу дим пе штан ске епар хи је ве зао де бе ло при ја тељ ство са ма ђар ском 
ари сто кра ци јом и углед ним љу ди ма. Осо би то га је жен ски свет во лео 
и ма зио. При ча ло се да је био и су ви ше ин ти ман са Ве кер лево м се стром. 

Уоп ште и ако чо век сла бог ка рак те ра, био је ипак ве лик аван ту
ри ста. С то га бре ме срп ског па три јар ха ни је би ло за ње га. 

Али при ти сак од стра не ма ђар ске вла де био је та ко јак да су во ђе 
ра ди кал ске би ле при лич но по ко ле ба не. Услед то га у ра ди кал ном клу
бу ни ка ко ни је мо гло, да се до не се јед но ду шно ре ше ње. 

На кра ју је би ло од лу че но, да Кра со је вић, То мић и Ми ла ди но вић 
от пу ту ју у Пе шту и из ло же не мо гућ ност, да Лу ки јан Бог да но вић овом 
при ли ком бу де за па три јар ха иза брат. 

По сле два да на вра ти ла се на ша де пу та ци ја пра зних ру ку. Ма ђар
ска вла да ни ка ко ни је хте ла, да по пу сти. 

Ако са бор не мо же и не ће да би ра Лу ки ја на, он ће ма са мо је дан 
глас до био, би ти по твр ђен. Та ко је гла си ла по ру ка из Пе ште. 

Се ћам се озбиљ ног ли ка Ја ше То ми ћа, кад је у клу бу са со фи зми
ма хтео да нас убе ди, да ни је на од мет ако има мо углед ног чо ве ка, 
ко ји код Ма ђа ра до бро сто ји. Ме ни, кад сам му упао у реч, до ви ки вао 
је јет ко: па те би ко анар хи сти, са свим је све јед но ка лу ђерка лу ђер. На 
што сам му ја од вра тио: а сло бо да из бо ра, шта је с њо ме? 

Ипак ве ћи на ра ди кал ских по сла ни ка ле гла је уз ру ду. Са мо нас 
тро ји ца: др Ми ша Ми хај ло вић, Жи ва Ви то лић и ја, ни смо гла са ли. 
Ме сто нас на шло се не ко ли ко са мо ста ла ца и ли бе ра ла да нас за ме ну. 

По же љи ма ђар ске вла де а уз при ста нак ра ди кал ске ве ћи не иза
брат је Лу ки јан Бог да но вић 1908 г. го ди не за срп ског па три јар ха. 

По сле то га са бо лом у ду ши и гор ким ис ку ством вра тио сам се у 
Ср бо бран. Те шко ми је би ло схва ти ти, ка ко су љу ди че сто пу та сла би ћи 
и то љу ди од вред но сти и та лен та. 

Шта је тре ба ло Ја ши То ми ћу, да вр бу је за Лу ки ја на, ка да је ја сно 
би ло, да ће га су тра мо ра ти, да на па да. О то ме сам с Ја шом не кол ко 
пу та доц ни је раз го ва рао. А он ми је, да би не ка ко са крио сво ју гре шку, 
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увек по на вљао: да смо нас тро ји ца, ко ји ни смо гла са ли на Лу ки ја на, 
очу ва ли образ ра ди кал не стран ке.

Ипак ми је жи вот у Кар лов ци ма до бро до шао. Ту сам на оку пу ви
део и упо знао цвет срп ске ин те ли ген ци је с ове стра не Са ве. Без об зи ра 
на пар ти је, за во лео сам их све од ре да, као да су ми ро ђе на бра ћа би ли. 

Ево не ко ли ци на од њих:
Др Ни ко ла Ђур ђе вић био је увек озби љан и пун до сто јан ства. По 

све му из гле да, да му је обра зом Др По лит био. 
Ње го ви го во ри би ли су угла ча ни и пу ни фра за, без ду бљег сми сла 

и ве ће вред но сти. 
Др жа ње му је би ло от ме но и хлад но. 
По ред свег то га био је до ста це њен. 
Све то зар При би че вић био је изар зит не у ро сте ни чар, увек уз бу ђен 

и пре пла шен. Ма да је био вешт ди а лек ти чар, ипак ни је увек био до
сле дан. 

Мно го пу та упу штао се у про бле ме, за ко је ни је до ра стао и због 
то га ис па дао по вр шан. 

По ка рак те ру био је су је тан, са ди стич ки рас по ло жен и же дан сла ве. 
Стал но сти код ње га ни је би ло, јер је па дао из јед не крај но сти у 

дру гу. 
Др Ду шан По по вић био је из вр стан по ле ми чар и ве што умео, да 

про тив ни ка збу ни. 
Ње го ви го во ри би ли су пу ни до се та ка па и ка лам бу ра. 
Ако му је тре ба ло, он је и сум њи ву ствар гле дао, да пред ста ви до

бром. 
У са бо ру он је ва жио као не ко раз ма же но де те. 
Ва ле ри јан При би че вић имао је ста кле не бу ља ве очи и не пра вил

ну гла ву де ге не ри ка. 
Ње гов цео из глед из да вао га је као ве ли ког сла до стра сни ка. Био 

је ба сно сло ван гур ман и ка лу ђер ски бо хем. Ду хов но ни је био огра ни
чен али се ни је мно го тру дио, да сво је спо соб но сти раз ви је. 

Др Ду шан Пе леш био је пра ви гња ва тор и мо гао са ти ма, да го во
ри о јед ној и ис тој ства ри. 

Глас је имао кре ште ћи и мо но тон. 
За вре ме ње го вог из ла га ња сла бо га је ко мо гао да слу ша, јер је био 

до са дан и кон фу зан.
С то га, по сле сва ког ње го вог го во ра, пи та ло се, шта је Пе леш с 

ти ме хтео, да ка же. 
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Др Ми та Му шиц ки био је до бро ду шан и па ме тан чо век али у ње
го вом це лом по на ша њу би ло је не че га та јан стве но га. 

Он као да је па тио од не ке скри ве не бољ ке, што му ни је да ла ми ра, 
ни кад је нај ра спо ло же ни ји био. 

С то га су ње го ве ми сли мал те не увек, те шке, јед но стра не и пе си
ми стич ке би ле. 

Др Ђор ђе Кра со је вић имао је фи ну гла ву са ду гач ком, про се дом 
бра дом. Био је увек љу ба зан и по ма ло ту жно на сме јан. Имао је бла гу 
на рав, пра вил но ра су ђи ва ње и увек до бру во љу.

Сва ки, ко је с њи ме имао по сла, за во лео га је. 
Др Жар ко Ми ла ди но вић био је пра ва љу де ска ра. Имао је дво стру

ку при ро ду: умео је да во ли и да мр зи. Те шко оном, на ко га би се око
мио. Сла во љу бив је био до крај но сти. Стал но је во дио бри гу, шта на род 
о ње му ми сли. Хтео је си лом, да бу де на род ни три бун. 

Кад би што год из ла гао, упу штао се у нај сит ни је де та ље, за бо ра
вља ју ћи при то ме на глав ну ми сао. Отуд су му го во ри мно го пу та били 
сла бо убе дљи ви. 

Ми та Кли цин био је нео бич но вре дан сит ни чар. Ав то ном не ства
ри и уред бе знао је у пр сте. С то га су му раз ла га ња у са бо ру до бро 
при пре мље на. 

Ипак ду хов но ни је богзна ка ко ви со ко ста јао. Ње го ве на пи са не 
и из го во ре не ства ри и ако ни су би ле по гре шне ни су би ле ни до вољ но 
ду бо ко раз ра ђе не. 

Др Ми ша Ми хај ло вић био је по при ро ди оштар и са ма страст. 
Сва ка ње го ва реч, сва ки ње гов по крет био је од ре ђен и за о кру жен. 

Го во рио је ду хо ви то са си гур ним на гла ском. 
Што год би ра дио, ра дио би с во љом, уно се ћи у рад це ло га се бе. 
С то га по лу та не и сла би ће ни је ма рио. 
Он је по ду ху мо жда је ди ни био ра ван Ја ши То ми ћу. Са мо што је 

Ја ша био вре дан као кр ти ца а Ми ша во лео, да се из вла чи. 
За вре ме за се да ња цр кве ног са бо ра 1908 год. би ла је зи ма вр ло 

чуд на. Стал но се ки ша са сне гом и ко ша вом ме ша ла. Ипак срп ски на
род из це ле па три јар ши је по се ћи вао га је сва ко днев но. Хтео је да ви ди 
и чу је сво је по сла ни ке. Та ко је цр кве ни са бор 1908 год. ује дам пут по стао 
пра ви на род ни са бор. По сла ни ци су ту про ме ну на вре ме уви де ли, па су 
у сво јим го во ри ма из да ле ка и за о би ла зним пу тем то и на гла ша ва ли.

У то вре ме те шко је у Кар ло вач кој ми тро по ли ји би ло ср бо ва ти. 
Др жав не вла сти па зи ле су на сва ко га, ко је Ср бин био. 
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Ни стран ке а ни по је дин ци ни су ужи ва ли сво ју на ци о нал ну сло бо ду. 
Ако се не што за на род ра ди ло, ра ди ло се кри шом и без зна ња вла сти. 
Ма ло доц ни је по сле цр кве ног са бо ра ме сто кне за у Ср бо бра ну 

би ло је упра жње но. Тре ба ло је опет за су ка ти ру ка ве и по ћи у бор бу. 
Са мо што је ово га пу та те же би ло, пред ви де ти крај. 

Ра ди кал не при ста ли це би ле су ве ћи ном си ро ма шног ста ња. 
По ма ђар ском из бор ном за ко ну, ко ни је пла ћао из ве сну су му по

ре зе (cen sus), ни је имао пра во гла са. Та ко су мно ги на ши љу ди би ли 
ис кљу че ни и ни су мо гли гла са ти. Ствар је би ла још сло же ни ја, што су 
овом при ли ком и Ма ђа ри би ли би ра чи. 

Куд ће они гла са ти, ни смо у по чет ку би ли оба ве ште ни: да ли са
мо стал но, да ли са на ма или са на шим про тив ни ци ма. 

Ме ни је би ло те шко, да се од лу чим да по зо ве мо Ма ђа ре про тив 
Ср ба, ма кар да су они и на ши про тив ни ци би ли. 

Али окол но сти су та кве би ле, да се Ма ђа ри при из бо ру кне за, ни
су мо гли ми мо и ћи. 

И ако су клу ба ши око Ма ђа ра не пре ста но об ле та ли, обе ћа ва ју ћи 
им ку ле и гра до ве, ипак им ни је ус пе ло за ру ком да их за до би ју. На 
про тив ве ћи на Ма ђа ра ре ши ла је, да гла са на на шег кан ди да та. 

Наш кан ди дат је био Ђу ра Ши ја чићЛе ђен ски, а ли бе рал новла
ди но вач ки Не ца Дун ђер ски. 

Овом при ли ком ис ту пи ли су Дун ђер ци отво ре но, жр тву ју ћи све, 
са мо да сво га при ста ли цу и ро ђа ка про ту ре за кне за. 

Као ни ка да до та да стра нач ке стра сти у Ср бо бра ну ни су би ле та
ко рас па ље не. Као да је би ло у пи та њу „би ти или не би ти”, та ко су се 
стра шно су да ри ла два све та. Дун ђер ци су хте ли и да ље нео гра ни че но, 
да вла да ју, а на род се ли стом по ди гао про тив те ње не са мо во ље. 

У је дан пар је из гле да ло, као да ће се из бор мо ра ти од го ди ти, јер 
је рас по ло же ње на ро да би ло до крај но сти кри тич но. 

Мо ра ло се што пре пре ло ми ти или ова ко или она ко. 
Услед то га сре ски на чел ник др Ба ла тон, до шао је из Ста рог Бе че ја, 

да ис пи та ствар. 
Осим дру гих лич но сти и ја сам био по зват, да му об ја сним о че му 

се ра ди. Он ме је нај љу ба зни је при мио, чак ме је и бо дрио, да не кло нем 
у бор би. 

То ме је ја ко из не на ди ло. Знао сам, да је Др Ба ла тон имао, да за
хва ли ба ро ну Вој ни ћу, што је по стао сре ски на чел ник Ста робе чеј ског 
сре за. А Вој нић је опет, где год је мо гао уга ђао Дун ђер ци ма. 
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С то га сам био ја ко ра до знао, ка ко ће Др Ба ла тон да оправ да то 
сво је да на шње, чуд но др жа ње. 

И без мо га пи та ња, он се у да љем свом при ча њу одао. 
До са ди ло му је, ре че то ве чи то Дун ђер ско ту тор ство. У оста лом, 

ма ђар ска опо зи ци ја је на по мо лу, по треб но је о то ме во ди ти ра чу на. 
Ја сам убе зек нут, ћу те ћи по сма трао Др Ба ла то на ка ко се тру ди и 

зно ји, да ми до ка же, да смо ми ово га пу та на пра вом пу ту. 
При ра стан ку ме је за мо лио, да о на шем раз го во ру ни ко ме ни шта 

не при чам.
Ето ка ко су та да у Ма ђар ској ода ни би ли чи нов ни ци сво јим прет

по ста вље ни ма! 
По сле не ко ли ко да на до и ста до шло је до из бо ра. 
Дан је био ки шо вит и хла дан. Сун це је два, да се ви де ло ме ђу обла

ци ма. Вла га не ка те шка при ти ски ва ла је зе мљу. Ипак је на род ја то ми
це жу рио, да стиг не у оп шти ну на би ра ли ште. Ту је у ве ли кој са ли 
за се да вао из бор ни од бор.

Гла са ло се јав но и то на јед но га од два кан ди да та. Пре ма то ме 
сва ки час мо гло се тач но зна ти, ко гу би а ко до би ја. Пре под не Не ца 
Дун ђер ски имао је не што ви ше гла со ва али по сле под не и пред ве че 
Ђу ра Ле ђен ски од ма као је да ле ко од ње га. 

У 7 са ти у ве че, кад је из бор био за кљу чен, Ђу ра Ле ђен ски имао је 
не ко ли ко сто ти на ви ше гла со ва не го Не ца Дун ђер ски. 

Ово га пу та пад Дун ђер ске све мо ћи био је пот пун. Не са мо срп ске, 
не го и ма ђар ске но ви не то су јав но су тра дан об ја ви ле. Сад ви ше ни је 
мо гло би ти за ба шу ри ва ња. Свет је по гле дао и ви део, да ако се ча сно 
др жи прав де и исти не, да му је си гур на и по бе да. 

Већ тре ћи дан по сле из бо ра под не ли су клу ба ши жал бу на жу па
ниј ску скуп шти ну про тив из бо ра но во га кне за. 

Пра вич на ствар са мо се оду го вла чи ла, на кра ју жу па ниј ска скуп
шти на, мо ра ла је хте ла, не хте ла, да по твр ди из бор. 

Али клу ба ши са ве ћи ном ви ри ла ца ни су хте ли, да се са тим ста
њем из ми ре. До шав ши на оп штин ску скуп шти ну, они ни су се ли око 
ве ли ког, зе ле ног сто ла у са ли, где се ве ћа ло, не го да ле ко на клу па ма, што 
су око ло уз зид по це лој са ли за пу бли ку од ре ђе не би ле. И чим је но ви 
кнез не што хтео, да пред ло жи, они су га гра јом по ку ша ли, да ућут ка ју. 

Та ко је то спро ва ђа но на не ко ли ко оп штин ских сед ни ца. На по
слет ку до шло је ско ро до ту че. Клу ба ши ни ка ко ни су хте ли, да до зво ле, 
да се на сед ни ци до не су ма ка кви за кључ ци. 

Пр ви део 
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Кнез опет ни је био до вољ но јак, да одр жи ред. Исти на он се пред 
све том ку ра жио али од при ро де био је пла шљи вац. Уоп ште ни је до
ра стао за те же по сло ве. Он би мо жда био до бар, да је све ишло глат ко 
и мир но. Али за бор бу пр са у пр са са огор че ним не при ја те љом ни је 
имао до вољ но сна ге.

С то га и про тив во ље и без зна ња стран ке, он је јед ног да на по ло
жио оруж је и дао остав ку. 

То жа ло сно ис ку ство нас је на у чи ло, да у бор би би ра мо са мо љу
де чвр сте пе тље и ду хов но ја ке. 

Од мах на по чет ку XX ве ка ви де ло се, да је крај Ау строугар ске 
мо нар хи је бли зу. Све ре фор ме, што су се у то вре ме пре по ру чи ва ле, 
би ле су не до вољ не. Ве ћи на ње них на ро да ни је има ла ви ше во ље, да 
оста не у за јед ни ци. 

Раз у ме се, да се то ни је од мах отво ре но ис по ве да ло и тра жи ло. 
Али по це лом др жа њу не за до во ље ни ка, би ло је ја сно да се о то ме ра
ди ло. Че си, По ља ци, Ју жни Сло ве ни, па и са ми Ма ђа ри, сви су они 
от по че ли да се ко ме ша ју. 

Осо би то Ау стриј ски пар ла мент био је по при ште огор че них бор би. 
Ту се по нај ви ше па да ло из кри зе у кри зу, без ика кве на де, да ће су тра 
би ти бо ље. 

Цар Фра ња и ње го ви са вет ни ци, ту ра ли су гла ве у пе сак, че ка ју ћи 
да их не ко чу до спа се. У по та ји пак гле да ли су на све мо гу ће на чи не, 
да опро ба ју ста ро је зу ит ско сред ство: di vi de et im pe ra. 

Та ко је без ика квог ствар ног по во да 1902 г. на ста ла у За гре бу крва
ва хај ка про тив све га, што је срп ско би ло. Три да на и че тир но ћи Хр ват
ска све ти на не сме та но је пљач ка ла срп ске до мо ве, срп ске рад ње и 
срп ске уста но ве. За це ло то кр ва во вре ме ни от ку да ни је би ло по мо ћи. 
Тек кад се раз дра же на све ти на пот пу но за си ти ла ру ше ња и пљач ке, 
на стао је мир. 

Хр ват ске но ви не са не ком злу ра до шћу бе ле жи ле су по тан ко уну
тра шње мно гого ди шње му ке и срп ске штед ње. Би ло им је пра во, што 
ће Ср би у За гре бу за увек из гу би ти си гур но тле.

По во дом то га не срет ног до га ђа ја са зват је и одр жан 12. сеп тем бра 
1902 г. ве ли ки срп ски на род ни збор у Но вом Са ду. 

Пре ко два де сет хи ља да Ср ба про те ство ва ло је про тив не чу ве них 
не де ла бра ће Хр ва та. До не та је и усво је на ре зо лу ци ја од VI оде ља ка. У 
IV одељ ку, осим оста ло га, ре че но је: „без те би за шти те срп ски на род 
у Хр ват ској и Сла во ни ји био при си љен при ли ка ма, да устав ним пу тем 
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– а у сми слу пра ве сло бо де сви ју на ро да – за тра жи дру гу др жав ноправ
ну осно ву, ко ја би му обез бе ди ла ње гов имов ни и на род ни оп ста нак.”

Ми омла дин ци, нај ви ше смо до при не ли да је IV оде љак ушао у 
ре зо лу ци ју, око ко га се доц ни је из ме ђу ра ди ка ла и ли бе ра ла ко пља 
ло ми ла. И ако је у ње му би ло до ста опре зно сти и не ја сно ће, ипак он је 
оди сао не ким но вим, све жим ду хом. Осе ћа ло се, да је срп ски на род 
био го тов, да пре ђе у са моод бра ну, ако га још јед ном за де си слич на 
не во ља. 

И ако је Ку енХе дер ва ри по на ло гу из Бе ча и Пе ште свом сво јом 
сна гом и ве шти ном ра дио, да јаз из ме ђу Хр ва та и Ср ба у Хр ват ској бу де 
што ду бљи, ипак реч ком и за дар ском ре зо лу ци јом од ок то бра 1905, 
ство ре на је ко а ли ци ја са мо стал не и срп ске ра ди кал не стран ке са ве
ћи ном стра на ка хр ват ске опо зи ци је. 

Не ма спо ра, да је ко а ли ци ја срп скохр ват ска би ла до бра ствар и 
да је од го ва ра ла исто риј ској по тре би. Али ње но де ло ва ње ни је увек 
би ло са вре ме но и оправ да но. Ви ше пу та вр да ла је она и ле во и де сно, 
док на кра ју ни је – по це ну раз би ја ња срп ске сло ге на пра ви ла пакт са 
гро фом Сте ва ном Ти сом. 

Сре ћа са мо, што се то при ја тељ ство до го ди ло баш пред сам свет
ски рат, ина че би срп скохр ват ска ко а ли ци ја у свом да љем ра ду до жи
ве ла вр ло сра ман крај, јер ко се год са Ти сом и Хе дер ва ри јем ве зао, на 
кра ју је зло про шао. 

1905 г. би ли су Ко шу тов ци у нај о штри јој опо зи ци ји пре ма Бе чу и 
тра жи ли, да се од Ау стри је оце пе. У то вре ме и Ср би у Угар ској има ли 
су, да се опре де ле или да по мог ну Беч или да се при дру же Ма ђа ри ма. 

Срп ска ра ди кал на стран ка при шла је Ма ђа ри ма у по моћ, ра чу на
ју ћи ко што је и Ми ле тић чи нио, да ће ако се Беч сло ми је, лак ши би ти 
са Ма ђа ри ма наш об ра чун. 

Ме ђу тим Беч се по же љи Не мач ке за не ко вре ме при та ио, чак је 
дао Ко шу то вој стан ци вла ду, ко ја се бр зо по сле то га из и гра ла, не до бив
ши од Бе ча ни ка кве уступ ке. И да ни је би ло сло ма Ко шу то ве стран ке, 
срп ска ра ди кал на стран ка мо ра ла би се на кра ју, да од ње уда љи, јер су 
Ко шу тов ци као и све дру ге Ма ђар ске стран ке ма ђар ски шо ве ни би ли 
и ве ро ва ли, да ће се срп ска ра ди кал на стран ка јед ног да на, на пу стив
ши свој на род но сни про грам у њи хо ву стран ку уто пи ти. 

Раз у ме се, да је то био ра чун без бир та ша. Ма ђа ри су увек што се 
на род но сног пи та ња ти че гре ши ли, те ни је он да чу до би ло, да су и Ко
шу тов ци у ту за блу ду упа да ли. 
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На род но сти у Ма ђар ској а по го то во Ср би ни су ни ка да ни у најте
жим ча со ви ма из гу би ли на ду, ве ру ју ћи чвр сто, да ће на кра ју кра је ва 
ипак њи хо во вре ме до ћи. 

1906 г. има ли су срп ски ра ди ка ли три сво ја по сла ни ка у Ма ђар
ском пар ла мен ту: Др Ми ту Му шиц ког, Др Јо цу Ма ној ло ви ћа и зе мљо
рад ни ка Ја шу Мрк ши ћа. 

У то до ба ство рио се на род но сни клуб, ко ме су при па да ли ру мун
ски, сло вач ки и срп ски по сла ни ци. Тај је клуб тре бао, да бра ни угње
те не на род но сти у Ма ђар ској. На жа лост он ту ду жност ни је мо гао са 
успе хом, да из вр ши. 

Ру мун ски по сла ни ци, ко јих је би ло нај ви ше, има ли су сво ју спе ци
јал ну по ли ти ку. Због то га су они у то вре ме по че ли да шу ру ју с Бе чом. 
Њих је Беч због Кра ље ви не Ру му ни је мно го ма зио и чи нио им ма ле 
уступ ке. 

На род но сни клуб тре бао је то њи хо во дво лич но др жа ње без ика
квог при го во ра, да одо бри. 

Срп ски ра ди кал ни по сла ни ци ни су хте ли та кву по ли ти ку, да тр пе, 
те су по сле жуч не де ба те и по сле из ве сног вре ме на ис ту пи ли из клу ба. 

И ако су на ши по сла ни ци док смо их у ма ђар ском пар ла мен ту 
има ли, хра бро бра ни ли на ша пра ва, ипак глав ни бра ни о ци на ших 
ства ри би ле су на ше по ли тич ке стран ке. Оне су, ма да им Ма ђа ри ни су 
при зна ва ли ле гал ност, би ле глав ни по кре та чи на род них ма са. 

Кадгод је тре ба ло ка кву ве ћу не прав ду, што је из да на у дан срп
ском на ро ду чи ње на, осу ди ти, то је оста вље но по ли тич ким стран ка ма, 
да из ве ду. Оне су он да по зва ле сво је при ста ли це, да на на род ним збо
ро ви ма из не су сво је жал бе и не во ље. На тим збо ро ви ма чу ла се пра ва 
на род на во ља. 

Та ко је 1905 г одр жан ве ли чан ствен збор од 30.000 хи ља да ду ша 
у Ве ли ком Беч ке ре ку. Ту је устао чи тав срп ски на род из Ба ра ње, Ба на та 
и Бач ке у од бра ну сво је ве ро и спо вед не шко ле. Био је то же сток про тест 
про тив зло гла сног Апо њи је вог за кон ског пред ло га. 

Го во ри ли су Ђор ђе По по вић, Ја ша То мић, су пру га др Бран ка Или ћа 
и ја (Мој го вор је де ли мич но од штам пан у „За ста ви”.) 

Јав но пред це лим све том из не та је нај но ви ја не прав да, што нам је 
при пре мао гроф Апо њи. 

На си лу бо га, про тив са ме при ро де, хте ли су Ма ђа ри, на свом је
зи ку и у свом ду ху, да вас пи та ју на шу де цу, на ме ра ва ју ћи, да их доц
ни је и од на ро де. То је на збо ру, без уви ја ња и ре че но. 
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Кад је Гроф Ти са са сво јим при ста ли ца ма по угле ду на Ко шу тов
це, по чео, да пре ти Бе чу, он да је Беч од лу чио, да и у Ма ђар ској спро
ве де оп ште тај но пра во гла са. За кон ски пред лог имао је да из ра ди 
ми ни стар Кри што фи. 

Кад би тај пред лог био при мљен две тре ћи не по сла ни ка у ма ђар
ском пар ла мен ту би ли би на род но сни по сла ни ци. Пре ма то ме Ма ђа ри 
би у сво јој ро ђе ној ку ћи оста ли у ма њи ни. 

На ту прет њу Бе ча, отре зни ли су се Ма ђа ри и по че ли, да уз ми чу, 
тра же ћи, да се уве де не оп ште пра во гла са, не го не ко плу рал но и јав но 
пра во гла са.

Али јав но мње ње, осо би то по на род но сним кра је ви ма, при ми ло 
је вест из Бе ча по вољ но. На све стра не одр жа ва ли су се збо ро ви у ко
рист оп штег пра ва гла са. 

У Но вом Са ду одр жан је та кав је дан збор. 
Све та је би ло пре пу но, из сви ју срп ских се ла и гра до ва, ве ћи ном 

ра ди ка ла а и не што ли бе ра ла. 
Го во ри ли су: ја (мој је го вор у це ло сти от штам пан у „За ста ви”), 

Др Ми ла дин Сви ња рев, Др Све ти слав Ми хај ло вић и Мар ко Ви лић. 
Ка ко је не са мо из бор ни за кон, не го и по де ла из бор них сре зо ва у 

то до ба у Ма ђар ској ја ко ве штач ки и не пра вич но спро ве де на би ла и 
слеп је мо гао ви де ти, да је са мо про ши ре но од но сно тај но пра во гла са 
је ди ни спас и из лаз из те шке уну тра шње кри зе био. 

Исти на Ма ђа ри су при то ме има ли, да пла те це ну али би бар држа
ва оста ла здра ви ја и це ла. 

1908 г. ли ла се не ви на крв по Шај ка шким се ли ма. Вла да је про на
шла, да се у Шај ка шкој спре ма бу на, па је по сла ла та мо тих жан да ра, 
да уве ду ред. 

У ства ри Шај ка ши су ма хи на ци ја ма Ми ла на За ке, по сла ни ка и 
Ђор ђа Ши ко па ри је би ли го ди на ма ва ра ни. Обе ћа ва но им је, да ће се 
рит ска зе мља, 35.000 ју та ра њи ма раз де ли ти. 

Они су си ро ти, ве ру ју ћи у то и на кон то то га по тро ши ли све што 
су има ли. А кад им је до но ка та до го ре ло, по че ли су, да се ја да ју и бу не. 

Сеп тем бра 1908 г. у Но вом Са ду одр жа на је кон фе рен ци ја од но сно 
збор због тих шај ка шких не во ља. Ис по ста ви ло се, да су Шај ка ши нај ма ње 
кри ви би ли а да су пра ви крив ци но та ро ши и њи хо ве при ши пе тље би ли. 

Хте ло се зло на мер но, да оп ту жи Шај ка шка као ле гло ве леиз да је, 
да би се има ло раз ло га да је ра се ле или да на ње на рит ска по ља до ве ду 
Ма ђа ре, ко ло ни сте. 
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1910. год. от по че ли су не ки сла би ћи из ра ди кал не и ли бе рал не 
стран ке, да се одва ја ју од сво је ма ти це. 

Во ђе њи хо ве би ли су: Др Ми ла дин Сви ња рев, про та То дор Ми лић, 
Мар ко Ви лић, Др Па ји ца Јан ко вић и дру ги. 

Уред ник њи хо вог ли ста „Срп ство” био је Ми лан Л По по вић. 
У ства ри, то су би ли љу ди, ко ји су отво ре но при шли вла ди ној 

стран ци, ве ру ју ћи да ће та ко са чу ва ти па и по бољ ша ти сво је лич не 
по ло жа је. 

На род их је про звао под ре па ши ма. 
Њи хов лист „Срп ство” не ми ло срд но је на па дао „За ста ву”. У оп ште 

око мио се на све што је Ср би ну све то би ло. 
Ево, шта је уред ник „Срп ства” Ми лан Л По по вић у сво јој књи зи 

: „Ср би у Угар ској и Ср би ја као Пи је монт Срп ства” на пи сао: 
„Ср би ја ни је онај по у зда ни ча мац, за ко јим тре ба наш на род у 

Угар ској, да се на ве зе. 
Ми не ма мо ви ше вре ме на да са ња мо о Ду ша но вом цар ству и да 

ства ра мо не ке иде ал не по ли тич ке ком би на ци је. 
Ср би ја чи ни у спољ ној по ли ти ци аван ту ре и иза зи ва слом. 
Не ре флек ти ра мо на по ли тич ку уло гу Ср би је.” 
Ве ће из дај ство срп ске ми сли ни ко до та да у Вој во ди ни ни је та ко 

без оч но учи нио. Без ика квог сра ма и сти да пљу ну ло се на срп ске све
ти ње. Али кад је не ко по стао из ме ћар, он да му је све све јед но би ло. 

Па три јарх Лу ки јан Бог да но вић ни ка ко ни је био на ро ду у во љи. 
На про тив на род га је по чео, да пре зи ре, осо би то от ка ко је без от по ра 
из вр шио на ред бу ца ра Фра ње (ју ла 1912), ко јом је уки нуо срп ску цр кве
ну ав то но ми ју. 

А до зло гр ди ло је, кад је на сед ни ци Угар ске де ле га ци је но вем бра 
1913 год. из ја вио: „Ми слим, да се пре ма до са да шњем пи са њу но ви на 
мо гу оче ки ва ти но ви су ко би. Да бих уми рио сво ју са вест, из ја вљу јем, 
да пот пу но одо бра вам по ли ти ку гро фа Бер хтол да и имам пу но по ве
ре ња у ње го ву по ли ти ку...

Ма да Ср би грч коис точ не ве ре, ко ји жи ве у зе мља ма Угар ске Кру
не осе ћа ју брат ски са сво јом бра ћом исте ве ре и пле ме на на Бал ка ну, 
ипак ће се др жа ти чвр сто сво је на сле ђе не при вр же но сти пре ма лич
но сти кра ље вој и љу бље ној до мо ви ни.”

А по ли ти ка гро фа Бер хтол да би ла је нај гру бља и нај не ми ло срд
ни ја по ли ти ка, ко ја се во ди ла про тив Ср би је и це ло га Срп ства. Ту ње
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го ву по ли ти ку мо гао је одо бра ва ти са мо онај Ср бин, ко ји је пот пу но 
за бо ра вио на ма те ри но мле ко и по стао на род ни из дај ник. 

Ав гу ста 1913 г. вра ти ла се срп ска вој ска по бе до но сно ку ћи, по бе
див ши нај пре Тур ке а за тим у дру штву са Ру му ни ма Бу га ре. 

Сла ва Ср би је од јед ном рас чу ла се на све стра не све та. У Ау стро
у гар ској због то га би ли су ја ко уз не ми ре ни. Тре ба ло је не што од ре ђе
нони  са ми ни су зна ли штапро тив то га хит но пред у зе ти. 

Осим звец ка ња оруж јем, 26. ју на 1913 г. за ми ни стра прет сед ни ка 
у Ма ђар ској до шао је Сте ван Ти са. Од мах по сле то га на сту пи ле су 
про ме не у Хр ват ској. Срп скохр ват ска ко а ли ци ја спо ра зу ме ла се са 
Ти сом и при ми ла из ње го вих ру ку власт. 

Осим дру гих те шких усло ва имао је срп ски део ко а ли ци је, да ис
ту пи из за јед ни це срп ских стра на ка, што је он те 1913 г. и учи нио. 

У за јед ни ци су оста ле да ље: де мо крат ска, ра ди кал на и ли бе рал на 
стран ка. 

1914 г. одр жан је ве ли ки на род ни збор у Ки кин ди по во дом кан
ди до ва ња Др По ли та за на род ног по сла ни ка за срез Ве ли ко ки кинд ски. 

Све та да ње на ше по ли тич ке стран ке сло жи ле су се, да гла са ју на 
др По ли та. 

На жа лост власт је бру тал но и без об зир це упо тре би ла све мо гу ће 
сми ца ли це, да Др По лит не бу де по сла ник, што јој је на кра ју ис па ло 
за ру ком. 

Ме сто Др По ли та иза брат је вла дин кан ди дат Др Та ба ко вић. 
Рас по ло же ње Ср ба у то до ба, по ред свег то га, би ло је оп ти ми стич ко 

и јед но ду шно. Чак и вла ди нов ци и под ре па ши по че ли су, да се тре зне 
и да се вра ћа ју у ста ро ја то. 

А на све стра не ша пу тао је наш на род да ће и на ше осло бо ђе ње 
уско ро до ћи. Че ка ло се са мо, да се ве ле си ле о то ме спо ра зу му. Све дру
ге бри ге би ле су му нуз гред не и без вред но сти са мо же ља да се што пре 
при кљу чи Ср би ји, би ла му је је ди на и нај ва тре ни ја.

Ста ро древ на Ду ша но ва др жа ва леб де ла му је пред очи ма. 
Пе сма „Цар Ду ша не, вој ска зо ве” – чу ла се на све стра не. Она у 

дру штву са: „Та мо да ле ко крај мо ра” за вла да ла је на шим ду ша ма. 
Би ли смо за и ста као на ив на де ца, ве ру ју ћи у бли ску сре ћу. 
И ако нас је власт све ви ше сте за ла, ми се ипак ни смо да ли по ко

ле ба ти. Оду ше вље ње, што нас је на пред гу ра ло, ни је мо гло би ти ни чим 
за др жа но. Не ка нео бич на сме лост уву кла се у на ша ср ца и убр за ла 
њи хов ри там. 
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Као ни ка да до та да за вла дао је дух чи сте ро ман ти ке ме ђу на шим 
све том. Са њао се са мо је дан и исти сан у свим срп ским до мо ви ма. Сло га, 
та ве чи та не при ја те љи ца срп ског ро да на по слет ку се сми ло ва ла и пове
за ла нас, да на пу сти мо ме ђу соб ну сва ђу и пре пир ку. Отуд пред сам по
че так I свет ског ра та у Вој во ди ни ни је би ло раз ми мо и ла же ња ме ђу срп
ским по ли тич ким стран ка ма. Све се сли ло у јед но, да све жањ бу де ја чи.

Срп ска ин те ли ген ци ја у Вој во ди ни има ла је увек пу не ру ке по сла. 
Сло бод на про фе си ја, по по ви и до не кле и учи те љи би ли су у пр вим 
ре до ви ма. Чи нов ни ка оп штин ских и жу па ниј ских Ср би ни су има ли 
или ако их је не што и би ло, то су би ле бе ле вра не и про тек ци о на ши. 

Пре ма то ме сва ки шко ло ван Ср бин, мо рао је хтео, не хтео, да се 
осим сво га по зи ва и сво га по сла ба ви и на род ним бри га ма. 

Ни је он да чу до, да сам и ја, ма да оп штин ски ле кар, од мах пр вих 
да на по сле свр ше не шко ле свом ду шом за га зио у по ли тич ку бор бу. 

По ред ак тив ног ра да на те ре ну, пи сао сам, ка да ми је вре ме до пу
шта ло, члан ке у „За ста ви” и пе сме у „Же ни”. 

1911. го ди не из дао сам и : „Мо ји по гле ди на свет” у три све ске. У 
њи ма сам иде о ло шки об у хва тио све про бле ме, што су уз не ми ра ва ли 
он да шње Евро пеј ско дру штво, по чев ши од чи сто ре ли ги о зних схва
та ња, па све до со ци ја ли стич ких иде а ла, уз гред ука зу ју ћи ра ди кал ној 
ма си, где тре ба, да је скри ве на исти на. 

Књи га је дав но рас про да та, тек ако се на ла зи по ко ји при ме рак 
где год у би бли о те ци и у му зе у му. 

VII

Ка ко смо жи ве ли, у че му смо на пре до ва ли, а у че му смо на за до
ва ли у бив шој Ау ср то у гар ској Мо нар хи ји? Ка ко смо се од од на ро ђи
ва ња бра ни ли и ка ко смо са Ма ђа ри ма и са Нем ци ма мо гли, да се 
так ми чи мо?

Ср бин се љак из дна ду ше во лео је сво је пар че зе мље. Са мо ако је 
мо гао, гле дао је, да га про ши ри и да га по том са чу ва. У об ра ђи ва њу њи ве 
и га је њу сто ке ни је му ино ве рац био ра ван. Он је од Нем ца био мно го 
вред ни ји а од Ма ђа ра сме ли ји. На ње го вом са ла шу би ло је све га у из
о би љу: круп не и сит не сто ке и ра зно вр сних сор ти сви ња. До ма ћи це 
опет има ле су пу не ру ке по сла, ле гле жи ви ну и пра ви ле сир и ма слац.

Бо гат ство и бла го ста ње би ло је на гла су код срп ских са ла ша ра. 
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И си ро ма шни ји се ља ци та ко ђер су се жу ри ли, да за жи во та до
ку пе по не ко пар че зе мље. 

Глад за зе мљом би ла је код на ших се ља ка све оп шта. 
Бес кућ ни ци Ср би, ма би ли нај вред ни ји, ку бу ри ли су и сла бо мо

гли да ко ра ча ју са вре ме ном. Исти на за дру гар ство, што се при кра ју 
XIX ве ка по ја ви ло, мо гло је не што да убла жи бе ду њи хо ву али пра ву 
по моћ ни је им мо гло, да да де. 

За на тли је на ше, уче ћи се по ра зним гра до ви ма Ау стро у гар ске, 
уме ле су са сво јом ве шти ном, да за до во ље на ше скром не по тре бе и ако 
је по ред њих би ло до ста кр па, осо би то на се лу. 

Тр гов ци на ши упу шта ли су у круп ни је по ду хва те, те же ћи, да за 
се бе за др же срп ску му ште ри ју.

И ин те лек ту ал ци на ши тру ди ли су се из све сна ге да ру ко вод ство 
срп ских ма са не про ђе у ино вер не ру ке. Ма да је ме ђу њи ма би ло по
ли тич ког раз ми мо и ла же ња, ипак на кра ју сви су ра ди ли, да се Ср би у 
Вој во ди ни као це ли на што бо ље одр же. 

Срп ска гим на зи ја, до не кле и Ма ти ца срп ска и све дру ге ве ро и спо
вед не шко ле, би ле су до вољ не, да на ше пи смо и на шу кул ту ру са чу ва ју 
од про па сти. 

Око цр кве и на ше цр кве ношкол ске ав то но ми је шћу ћу рио се цео 
срп ски на род не да ју ћи ни ко ме, да му те све ти ње от ме. 

Цр ква ни је би ла са мо вер ска за јед ни ца не го и сто жер око ко га се 
на род оку пљао. 

Тра ди ци је по ро дич не и на род не чу ва ле су се као очи у гла ви, мада 
је у по след ње вре ме и ту би ло ма њих и ве ћих пре кр ша ја. 

И ако је срп ски на род у Вој во ди ни био је дин ствен ипак у тој је дин
стве но сти би ло је и ра зно ли ко сти. Мно го је штошта ути ца ло, да је до 
то га до шло. 

Ба нат, Бач ка, Ба ра ња и Срем, би ли су, што се са о бра ћа ја ти чеје р 
ниг де ни је би ло дру ма или же ле зни це, да их јед но дру гом при бли жи
пот пу но јед но од дру го га оце пље ни. Ма ђа ри су с пла ном то оце пље ње 
по др жа ва ли, тру де ћи се стал но да јаз из ме ђу те че ти ри по кра ји не буде 
што ве ћи. 

Нај на пред ни ја би ла је Бач ка. Али ни оста ле три по кра ји не, кад се 
на род не ства ри и бор бе ти ца ло, ни су иза ње за о ста ја ле. 

Оби ча ји, пе сме и игре би ле су у це лој Вој во ди ни по фор ми вр ло 
слич не а у су шти ни од истог ко ва и јед на ке. У сви ма њи ма осе ћао се 
ја сно дух срп ске на ци је и Вој во ђан ске сре ди не. 
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По ро дич ни жи вот био је че дан и мо ра лан а дру штве ни по ре дак 
до ста пра ви чан. Нај ма ња мр ља сма тра ла се као те жак грех и има ла 
суд бин ских по сле ди ца. 

Сва ка ми сао и сва ки јав ни рад био је дра го вољ но под врг нут срп
ској дру штве ној кон тро ли. Зна ло се тач но, шта се сме а шта се не сме 
ра ди ти. 

У аван ту ре, ма ка кве оне при ро де би ле, ни је се сме ло упу шта ти. 
Та кво дру штво нај ви ше је во ле ло и за до вољ но би ло, кад су га пу

сти ли, да по ста рим на ви ка ма жи ви и де ла. То је у јед ну ру ку до бро 
би ло а у дру гу ру ку ко чи ло на пре дак. 

Услед то га не ка не при мет на па сив ност пра ти ла је сва ки лич ни и 
дру штве ни по сао. Исти на ни је се на за до ва ло али ни ко ра ча ње уна пред 
ни је ишло бр зо и ка ко је тре ба ло. Увек се не што ко ле ба ло и кад ко ле
ба њу ни је би ло ме ста. 

Ипак и ду хов на и ма те ри јал на до бра из да на у дан су се умно жа
ва ла. Чак је би ло и на пре тек. 

Та ко је дан до бар део ин те лек ту а ла ца у XIX ве ку пре шао је из Вој
во ди не у Ср би ју. 

Ипак богзна ка квих те сних ве за ни је би ло из ме ђу Ср би је и Вој
во ди не. Ср би ја је има ла сво јих бри га и не во ља а Вој во ди на опет, због 
Ау стро у гар ске по ли ти ке, ни је сме ла отво ре но да се из ја сни, да је по 
ду ши и по ср цу јед на ка и иста са Ср би јом. 

Од XIV ве ка, па на ова мо би ла је Вој во ди на по при ште кр ва вих 
ра то ва. С јед не стра не Тур ци, ко ји су по сле по ра за Ср би је по бе до но сно 
на ди ра ли пре ма Пе шти и Бе чу а с дру ге стра не Хаб збур гов ци и њи хо
ве при ста ли це, ко ји су стал но кр ва ви ли са Ма ђар ским по бу ње ни ци ма. 
Отуд су Ср би Вој во ђа ни че сто пу та при те шње ни из ме ђу две ју стру ја 
и бо ри ли се час на јед ној, час на дру гој стра ни. 

По сле про па сти и од ла ска Ту ра ка из Вој во ди не, на ста ла је за Вој
во ђа не дру га те шка не во ља. Ма ђа ри и ка то лич ка цр ква за ду го вре ме 
сма тра ли су Ср бе Вој во ђа не као уље зе и ту ђин це и гле да ли на све мо
гу ће на чи не, да их се ота ра се. 

Беч пак, бо ре ћи се го ди на ма са ско ро це лом Евро пом, не ми ли це 
је слао Ср бе Вој во ђа не на кла ни цу. 

Чак и о бу ни 1848 го ди не из вла чи ли су углав ном Ср би Вој во ђа ни 
за Беч ке сте ње. 

По сле на год бе из ме ђу Бе ча и Пе ште, пре да ти су Ср би Вој во ђа ни 
на ми лост и не ми лост у ру ке Ма ђа ри ма. 
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Ипак по ред свих тих не да ћа одр жа ла се срп ска на ци ја у свој сво
јој ја чи ни. 

С то га ни ка да ни је би ло мо ме на та, да се па ло у оча ја ње или, да се 
за шло у ћор со как. 

У да ле кој про шло сти, срп ски на род у Вој во ди ни, во ди ли су ви со
ки клир и Ср би офи ци ри у цар ској вој сци. Они су на цар ском дво ру 
по сле мно гих, по ни зних мо ља ка ња, мо гли поне што, да ис кам че за 
се бе и свој на род. 

За вре ме Ми ле ти ћа и по сле ње га, све до осло бо ђе ња, жи ве ло се у 
те шкој бор би за на род ни оп ста нак. 

Та да њи бол и јад Ср ба Вој во ђа на слав но су опе ва ли ње го ви бо го
да ни пе сни ци, осо би то чи каЈо ваЗмај. 

Кад су се Ср би пре два и по сто ле ћа до се ли ли у ове кра је ве, би ло 
је ов де до зла бо га јад но и жа ло сно. На све стра не би ле су гу сте и не
про ход не шу ме и па шња ци са мно го ба ра, што су се дуж Ду на ва и 
Ти се као мр тве во де ши ри ле. Зи рат не зе мље ско ро ни је би ло. Жи ве ло 
се од ло ва и од ри бо ло ва а ста но ва ло се по зе му ни ца ма. 

Та ко се тек по сле ду гог ни за го ди на и на пор ног ра да мо гло ми
сли ти на зи да ње ку ћа и на кр че ње шу ма. 

На ши он да шњи прет ци, на у че ни, да жи ве но мад ским жи во том и 
да се кр ва ве са Тур ци ма, те шко су се при ла го ђа ва ли но вом жи во ту. 

Ипак на кра ју ус пе ло се да се из бе гли це срп ске стал но на ста не у 
Вој во ди ни. 

Од то га до ба др жа ли су Ср би Вој во ђа ни чвр сто у сво јим ру ка ма 
те бо га те кра је ве. Ба да ва је Беч у XVII и XVI II ве ку по ку ша вао, да пре
ба ци ва њем Не ма ца из Не мач ке и из Ау стри је осла би њи хо ву от пор ну 
сна гу; ба да ва су Ма ђа ри сво јом ко ло ни за ци јом и ма ђа ри за ци јом хте
ли, да оне мо гу ће њи хов на род ни жи вот, они су по ред све га то га уме ли 
ве што, да се сна ђу и ско ро пр ко се ћи, да ље би ти са ли. 

Јед но је тач но, да су Ср би у Вој во ди ни у то ку ду гог вре ме на пр ви 
и је ди ни би ли, ко ји су пре и по сле Ту ра ка за пар ло же ну зе мљу Вој во
ди не оспо со би ли, да до но си плод, пре тво рив ши ње на по ља у бо га ту 
жит ни цу. 

Та ко је јед ном за сваг да уда рен те мељ доц ни јем бла го ста њу Вој
во ди не. 

Ујед но су Ср би у Вој во ди ни по ред све те жње за ста ром по стој би
ном, ко нач но ре ши ли се, да за увек оста ну на но во сте че ном зе мљи шту. 
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Суд ба је та ко хте ла, да је дан део Срп ства оце пи и за др жи што више 
на се ве ру као при род на бра на Бал ка на. 

Ту се за ду го вре ме жи ве ло па три јар хал но и у јед но крв ним за дру
га ма. По ла га но, ка ко су се еко ном скопри вред не при ли ке ме ња ле, ме
њао се и на чин жи во та Ср ба Вој во ђа на. Кли мат ске осо би не зе мљи шта 
та ко ђер су ја ко ути ца ле, да се мно ге ста ре на ви ке од вик ну а да се на 
њи хо ва ме ста, усво је дру ге, но ве. 

Гај де и там бу ре за ме ни ли су гу сле а евро пеј ска но шња бал кан ску 
оде ћу. 

Уоп ште цео ду хов ни жи вот, ме ња ју ћи се, кре тао се у но вом прав
цу, а за у ста вио се тек по сле мно го го ди на, ство рив ши та ко од ре ђен 
тип Ср ба Вој во ђа на. 

Ми ро љу би вост, те жња за ма те ри јал ним и ду хов ним бла гом и по
ред то га све дру ге гра ђан ске вр ли не по че ле су да кра се ње го ву гор ду 
ду шу. 

Та ко се Вој во ди на на свој на чин укљу чи ла у за пад но евро пеј ску 
кул ту ру и у да љем свом би ти са њу при ми ла мно ге ње не вред но сти. 

Сре ћа је са мо би ла, што је пра во сла вље би ло чвр сто по ве за но са 
на род ним ду хом, ина че би ути цај за па да куд и ка мо ве ћи био. 

Ова ко је су шти на ста ро древ но сти ипак оста ла чи ста и нео кр ње
на. А на род је без про ми шља ња, ин стик тив но са мо ње ним ста за ма 
ко ра чао. Ни за дла ку, ни ле во, ни де сно, ни је хтео да свр не. 

Шта ви ше, он се нај си гур ни је осе ћао, кад је мо гао са да ле ком про
шло шћу, да раз го ва ра. То га је у нај те жим ча со ви ма чу ва ло од од на ро
ђи ва ња. 

Исти на Тур ци су, док су у сна зи би ли, до ста Ср ба си лом по тур
чи ли, али по сле њи хо вог сло ма и од ла ска, ни је Ма ђа ри ма ис па да ло за 
ру ком, да тај за нат да ље на ста ве. 

Та ко се од сви ју на род но сти у Ма ђар ској нај ма ње Ср ба по ма ђа
ри ло. И то је ди но они, што су ван Вој во ди не, да ле ко ра штр ка ни и 
ма ло број ни би ли. Је згро са мо оста ло је нео кр ње но и здра во. 

И ако Вој во ђа ни ни су има ли за себ ну те ри то ри ју, или по кра ји ну, 
они су ипак ду хов но о њој са ња ли. Оно Бар до во: где је срп ска Вој води
на, дал у Бач кој ил Ба на ту. Не, већ у ср цу Ср би је, тач но је и исти ни то 
при ка за но.

У XV и XVI ве ку у Вој во ди ни би ли су Ср би ско ро је ди ни го спо
да ри. Срп ски је зик, срп ско по ји ма ње и срп ска по ли ти ка би ла је у пу ном 
је ку јер су та да по жу па ни ја ма и гра до ви ма Вој во ди не би ли на че лу 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа



209

ис кљу чи во пр ва ци Ср би и ру ко во ди ли це ло куп ним Вој во ђан ским 
жи во том. 

Па и доц ни је ни су Ср би ла ка ср ца на пу шта ли те сво је по зи ци је. 
Ви ше пу та би ло је по ву ци, по тег ни. 

Раз у ме се, кад је на кра ју цео др жав ни апа рат био упе рен про тив 
Ср ба Вој во ђа на, ни је се мо гло друк чи је, не го се мо ра ло по ву ћи у се бе, 
на пу сти ти др жав ну по ли ти ку и у окви ру цр кве ношол ске ав то но ми је 
чу ва ти сво је све ти ње. 

Али на еко ном скопри вред ном по љу ни су Ср би Вој во ђа ни уз ми
ца ли. На про тив, гр че ви то су се др жа ли и бо ри ли за сва ку сто пу зе мље 
и за сва ку ху ду па ру. 

Штед ња је би ла про гла ше на за нај ве ћу вр ли ну. 
Ма да су Је вре ји у Вој во ди ни сву тр го ви ну па и при вре ду у сво је 

ру ке при гра би ли и це не про дук ти ма по во љи пра ви ли, ипак су Ср би 
Вој во ђа ни и са њи ма зна ли, да изи ђу на крај, не да ју ћи им да сво је зе
ле на штво до кра ја раз ви ју. 

Чак су по не ки ве шти Ср би тр гов ци на сво ју ру ку ми мо и про тив 
Је вре ја уме ли, да се бо ре у ко рист срп ског гра ђа ни на и срп ског се ља ка. 

Исти на, све то би ло је ма ло и не до вољ но, да се от стра ни све моћ
ни при ти сак Је вреј ског ка пи та ла али ипак и то је би ло ле по све до чан
ство срп ске жи ла во сти. 

Где год се мо гла очу ва ти ма ко ја срп ска по зи ци ја, бо ри ло се без 
ика квог ус те за ња, упор но и стал но. Чак и кад је успех био ја ко сум њив, 
ни је се оча ја ва ло. 

Из те не пре ста не бор бе за оп ста нак и го ли жи вот раз ви ла се код 
Ср ба Вој во ђа на нео бич на вред но ћа. Док је Не мац и Ма ђар, кад је на
вр шио 50 го ди на, обич но на пу штао сва ки по сао и гле дао да од ре не те 
жи ви, до тле је Ср бин чак и под ду бо ку ста рост знао да при вре ди. Ако 
не што дру го, он је сво јим са ве том и ис ку ством хтео, да на док на ди 
оно, што мо жда фи зич ким ра дом ни је био ка дар да учи ни. За то узде 
из сво јих ру ку ни је ла ко пре да вао. А да бу де са свим у стра ну од гур нут, 
сма трао је за ве ли ку сра мо ту. 

До ма ћа ин ду стри ја код Ср ба Вој во ђа на би ла је на гла су. Ско ро све 
до ма ће по тре бе, под ми ри ва ла је до ма ћа че љад. 

Срп ско плат но, ћи ли мо ви и сва дру га ву не на оде ћа пре ла се и 
тка ла у кру гу по ро ди це. 

Опа кли је, ко жу си, шу ба ре и опан ци ши ли су се код ку ће. 
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Ује дам пут, по ја ви ле су се Је вреј ске фа бри ке, ки ди шу ћи не ми ло
срд но на срп ску до ма ћу ин ду стри ју. 

По сле ду ге и оштре бор бе мо ра ла је срп ска до ма ћа ин ду стри ја 
мно ге ства ри, да усту пи фа брич кој пре ра ди. Је дан ма ли део за др жа ла 
је и да ље у сво јим ру ка ма. 

VI II

По сле Ви довда на 1914 год. све док пр ва пу шка на Дри ни ни је пу
кла, вла дао је у Вој во ди ни страх и тре пет. Исти на ни је се кла ло и уби
ја ло на бе лом да ну али но ћу не ста ја ло је Ср ба, осо би то оних што су уз 
Ду нав и Са ву на ста ње ни би ли. 

Жан дар ме ри ја и по гра нич на по ли ци ја би ла је не ми ло срд на. Све 
што је би ло срп ско, мо гло се за трен ока са тр ти и по ни шти ти. 

Осим то га власт је из ми сли ла и про ту ри ла опа сну лаж, да Ср би у 
Вој во ди ни на ме ра ва ју, да по диг ну бу ну и иза ле ђа на пад ну Ау стро у
гар ску вој ску. Њој је то тре ба ло, да би оправ да ла све че шћа уби ства и 
кр во про ли ћа. 

Пре стра вље ни Ср би Вој во ђа ни мир но су че ка ли сво ју суд би ну. 
Њи ма је би ло ја сно, да без ве ли ких жр та ва ово га пу та не ће про ћи, па 
су с то га би ли спрем ни на све мо гу ће не во ље. 

За то вре ме цео јав ни срп ски жи вот у Вој во ди ни на је дам пут је 
са свим за мро, јер су све срп ске но ви не под при ти ском вла сти мо ра ле, 
да за ћу те. 

До бар део ин те ли ген ци је и зна ме ни тих љу ди био је већ та да ин
тер ни ран или на пу ту, да га то сна ђе. 

По ла га но, па је цео срп ски на род у Вој во ди ни био обез гла вљен и 
из ло жен опа сним го ње њи ма. А ни ко га на све ту ни је би ло, да му по
мог не и да га са слу ша. Као ди вљу звер го ни ла га је сол да те ска. 

Кол ко је срп ске кр ви у то вре ме би ло про ли ве но, ни је по зна то! 
Али по при ча њу мо ра ло је би ти мно го. 

И кад је на сту пи ла мо би ли за ци ја, ни је би ло мно го бо ље. Пат ња 
срп ског Вој во ђан ског жи вља и да ље је оста ла ста ра, јер је тек та да на
стао пра ви дармар. 

Сва ки ко је ио ле мо гао, гле дао је, да се осло бо ди вој не оба ве зе. 
Из ми шља ле су се сва ко ја ке ла жне бо ле сти, да би се то по сти гло. Вој ни 
ле ка ри, ма хом Је вре ји, по че ли су већ та да, да тр гу ју ти ме. 
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Ср бин, ма био 80 % не спо со бан, мо рао је на фронт. Чак и ста ри 
љу ди ши ља ни су, да се би ју. Та ко, да су срп ске ку ће убр зо оста ле без 
му шких гла ва. 

Из гле да ло је као да су Ср би са ми тре ба ли, да се бо ре а све дру ге 
на род но сти да се из ву ку и осло бо де вој не оба ве зе. Или ако би и они 
мо ра ли на фронт да по ђу, да се бар иза ле ђа срп ских мо гу, да са кри ју 
а Ср би ако хо ће, не ка ги ну на нај о па сни јим ме сти ма. 

Ме ђу тим је дан део Ср ба Вој во ђа на, чим би на фронт сти гао, гле
дао је што пре да се пре да; дру ги део опет умео је ве што, да се ду бо ко 
у по за ди ни, по бол ни ца ма скри ва или да се код ку ће као нео п хо дан 
зе мљо рад ник од вој не оба ве зе осло бо ди, јер је ма ђар ско чи нов ни штво 
ја ко на но вац по хлеп но би ло и да ло се јеф ти но пот ку пи ти. 

Та ко су мно ги Ср би Вој во ђа ни спа ше ни би ли од си гур не про па
сти. Код ку ће и на до му Ср ба Вој во ђа на у то вре ме би ло је ту жно као 
на гро бљу. Ни ком се ни је ми ли ло, да жи ви. О озбиљ ном ра ду ни је 
мо гло би ти ни го во ра. Сва ки је стре пио, че ка ју ћи, да га мо жда су тра 
ухап се вла сти. А ове су осо би то у Сре му чу да чи ни ле.

Дру гог ав гу ста 1914 г баш на дру ги дан мо би ли за ци је, при спео 
сам, да се при ја вим као вој ни ле кар код ко ман де 26 пуч коуста шке 
пу ков ни је у Гор њем Кар лов цу. 

Хтео не хтео, мо рао сам и ја да оку сим гор чи ну жи во та, да по ђем 
у не из ве сност и у рат а да на пу стим же ну и три не ја ка де те та. 

Ра ста нак је био брз и из не на дан. Де цу смо по ку ша ли, да за ва ра мо, 
ре кав ши им, да ћу ја уско ро ку ћи на траг до ћи. Али она из гле да, ни су 
пот пу но би ла уве ре на, да је то баш та ко. Не ка ко не по вер љи во гле да ла 
су у нас. Ну ка ко су и дру ги оче ви – на ши бли жи и да љи су се ди мо ра
ли да иду, схва ти ла су она, да је то та ко и на ма као и дру ги ма су ђе но. 

Ка ко сам у Гор њем Кар лов цу и на бој ном по љу у Ср би ји и у Сре му 
про во дио, из нео сам по тан ко у „Из рат не тор би це” – По ход на Ср би ју 
1914 г. Књи га је из да та 1927 г и да нас вр ло ве ли ка рет кост. 

29. Де цем бра 1914. го ди не кре ну ла се 26 пуч коуста шка пу ков ни
ја из Ба тај ни це и око ли не же ље зни цом у ис точ не Кар па те. 

Зи ма је би ла нео бич но оштра а ва го ни не за гре ја ни и хлад ни. 
Ве ћи на вој ни ка, по че ла је, да се раз бо ље ва а ни офи ци ри ни су 

про ла зи ли бо ље. 
И ако је не во ља на ру ском фрон ту би ла ве ли ка, ипак наш воз ни је 

бр зо од ми цао. Тре ба ло је чи та вих не де љу да на, да смо у Ке ре шме зе 
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сти гли, јер је наш воз ско ро на сва кој ста ни ци са ти ма мо рао да че ка, 
осо би то от ка да смо у Кар па те ду бље ула зи ли. 

Воз за во зом до ла зио је од не ку да са фрон та, но се ћи ра ње ни ке и 
из бе гли це, ко ји су из Га ли ци је пре ко Ке ре шме за спа са ва ни и та ко врло 
че сто пу та за тва рао на шем во зу про лаз.

Ту смо он да тач но мо гли ра за бра ти, да је Ау строугар ска вој ска 
по ту че на и да Ру си тек што ни су пре шли у Кар па те. 

Страх и ја ук чуо се на све стра не. Ве ћи на из бе гли ца, би ли су га
ли циј ски Је вре ји. Њи хо ве же не и пр ља ва де ца бле ну ла су у нас, као да 
су нас хте ла мо ли ти, да им на шим ми ши ца ма по вра ти мо отрг ну те 
до мо ве. 

Али на шим вој ни ци ма та ко што ни је ни на па мет па да ло. Они су 
по лупро мр зну ти и бо ле сни у вр ло жа ло сном рас по ло же њу би ли. 

Углав ном њи хо ве ми сли би ле су за у зе те, ка ко ће што пре и што 
лак ше, да спа су сво ју ро ђе ну ко жу. О бу дика квом хе рој ском по ду хва
ту ни су они ни у сну са ња ли. Њих је је за хва та ла, кад су са мо чу ли, да 
је ру ски фронт ту у нај бли жој бли зи ни био. 

На ста ни ци у Ке ре шме зеу, кад је наш воз при спео, био је пра ви 
дармар. 

Ту је це ла на ша пу ков ни ја тре ба ла, да се ис кр ца. Би ла је ноћ али, 
јер је по вр ши на чи сто га сне га, ка кав се са мо у Кар па ти ма ви ђа, ја сно 
од би ја ла све тле зра ке зве зда и ме се ца и услед то га у тој но ћи ви де ло се 
као да је дан био. 

Ис кр ца ва ње је тра ја ло све до бе лог да на. Осо би то је са тре ном 
би ло не во ље. По сле то га упу ти ла се пу ков ни ја пе ши це, му че ћи се на 
сва ком ко ра ку, јер је снег су ви ше де бео био, пра во у Га ли ци ју. 

За то вре ме од пре хла де ја сам се раз бо лео. Иза на ше пу ков ни је у 
се лу Во рох та би ла је у ре зер ви јед на по крет на бол ни ца, та ко зва на 
„Bri ga de Sanitаts – Anstаlt”. Као све по крет не Ау строугар ске бол ни це 
у по чет ку ра та, би ла је и она снаб де ве на са свим по треб ним са ни тет
ским ма те ри ја лом. Осим то га, што се ис хра не ти че, има ла је у из о би
љу све га и сва че га. А би ла је спо соб на, да се са сво јим ма лим ху џул ским 
ко њич ци ма ве ре по нај ви шим Кар пат ским ви со ви ма. Ско ро сви ко
њич ци би ли су ша ре ни, до бро одр жа ни, ја ко жи ла ви и са ма лим за до
вољ ни. На ле ђи ма сво јим но си ли су они с обе стра не по јед ну кор пу, 
на то ва ре ну са са ни тет ским ма те ри ја лом и са ис хра ном. 

Бол ни ча ра би ло је око 60 на бро ју, исто то ли ко и мом ча ди око 
тре на. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ле кар је био са мо је дан и то шеф бол ни це. А че као се сва ки час, 
да још је дан при спе. 

Ка ко сам слу чај но та да ја као бо ле сник у бол ни ци био, на пред лог 
ше фа са ме бол ни це, ви ша вој на са ни тет ска власт је на ре ди ла, да по сле 
мо га оздра вље ња, ја и да ље у бол ни ци као бол нич ки ле кар оста нем. 

Та ко сам ја из не на да за сваг да на пу стио 26 пуч кууста шку пу ков
ни ју. 

Мо ја бо лест оте гла се ма ло ду же, та ко, да сам ско ро две не де ље 
ле жао у по сте љи у јед ној ма лој али удоб ној, укра јин ској ку ћи ци. 

И ако је на по љу би ла ци ча зи ма, уну три у со би би ло је то пло, јер 
су бол ни ча ри по на ред би са мо га ше фа др Имре Ка ха на, не пре ста но 
др ва до во зи ли и у пећ ло жи ли. 

До ма ћи ца опет са ње ном ћер ком па зи ла је, да чи сто ћа бу де при
мер на. 

Ја сам кроз ма ли про зор чић по цео дан гле дао, ка ко у раз ли чи тој 
бо ји све тлу ца ју сне гом по кри ве ни обли жњи про план ци Кар па та. А 
ско ро сва ко днев но по врх њих кру жио је је дан пар огром них ор ло ва, 
за да ју ћи страх и тре пет про зе блим пти ца ма. 

У је дан мах, бр же од стре ле, ви нуо би се је дан од њих за не за шти
ће ним пле ном. 

Цео при зор тра јао би не ко ли ко ми ну та, да по сле опет за вла да мир 
и сло бо да. 

У ве че ме је ре дов но по се ћи вао Др Ка хан. Он је био из углед не 
по ро ди це Ка ха на из Ке ре шме зеа. Ње го ви прет ци би ли су слав ни ра
би не ри. 

Он ме ђу тим био је по кр штен и ни је ма рио је вреј ску ве ру. 
Па по ред свег то га, он је био пра ви Је вре јин. Све до бре и рђа ве 

осо би не Је вре ја би ле су у ње му раз ви је не. Исти на, он се ко ли ко је мо гло 
тру дио, да из гле да друк чи ји. Али на кра ју сва ке ње го ве рад ње, из био 
је клин кроз вре ћу. Осе ти ло се од мах, да је ду ша ње го ва би ла ду ша 
ор то док сног Је вре ји на. По сле свр ше не шко ле, он је ко и мно ги дру ги 
Је вреј ски ле ка ри по стао вој ни ле кар. Ту му је ка ри је ра без мно го му ке 
би ла оси гу ра на. По го то ву, јер су сви ви ши вој ни ле ка ри у Ау строугар
ској и Ма ђар ској вој сци би ли Је вре ји, па су та ко сваг да сво је су на род
ни ке Је вре је обил но пот по ма га ли. 

Осим то га Др Ка хан во лео је ари сто крат ски жи вот. Ни је он за ба
да ва слу жио код Хон вед ских Ху са ра, где је нај ви ше Ма ђар ске ари сто
кра ци је би ло. 

Пр ви део 
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Ту је он, што год је ви ше мо гао, по при мао на стра не на зо ре он да
шње ма ђар ске ари сто кра ци је. 

У дру штве ном оп ће њу по на шао се као да је био пра ви гроф или 
ба рон. Ла ска ло му је, ако му се при ме ти ло, да му то до бро сто ји. 

Из над све га во лео је пом пу и сјај. 
По ср цу ни је био зао, али по не кад, без ика квих раз ло га, умео је 

да бук не на пр вог бли жње га, ко га би слу чај но срео.
По сле се и сам чу дио, шта је ура дио. Чак је знао, да се по сле то га 

ка је и из ви ња ва. 
Са мном је био ско ро увек љу ба зан и искрен. И то из оправ да ног 

раз ло га. 
Он ни је мно го ма рио, да прак тич но ле чи бо ле сни ке. Ви ше је во лео 

кан це ла риј ски по сао и да су му из ве шта ји и ста ти сти ке тач не. С то га 
је цео бо ле снич ки рад ме ни усту пио. 

По ред то га он је имао страст да тра жи и по ха ђа ве се ло дру штво 
и да се у ње му до бро за ба вља. По ред ме не мо гао је у сва ко до ба, без по 
бри ге, да се из бол ни це уда љи. Ни је га бо ле ла гла ва, да ако не ко слу
чај но у бол ни цу до ђе, да ће бол ни ца би ти без ле ка ра. 

Ви ше пу та, док је бол ни ца у ре зер ви би ла, он је да ни ма не ку да 
лу тао. До шав ши на траг у бол ни цу, он је обич но са ти ма ле жао у кре
ве ту, не во де ћи бри гу, да ли и ко ли ко има мо бо ле сни ка. 

А кад би на по слет ку устао, на ду гач ко и на ши ро ко би ми све сво
је чуд не аван ту ре ис при чао. 

Ја сам га обич но без при мед бе слу шао, чу де ћи се са мо, да је зрео 
чо век, ко што је он био, мо гао та ко не што нео збиљ но, да ура ди. 

Али крв ње го ва, из гле да, ни је му да ла ми ра. Он је, хтео не хтео, 
мо рао да пу сти сво јој ћу ди по во љи. 

Бол ни ча ри ско ро сви би ли су Са си из Ер де ља, рев но сни и по слу
шни у сва ком по гле ду а осим то га и до бро из ве жба ни. Ду жност бол
ни чар ску вр ши ли су ра до и од ср ца. Са бо ле сни ци ма и ра ње ни ци ма 
по сту па ли су чо ве чан ски. 

Из над све га во ле ли су ред и чи сто ћу. 
Ма где, да смо от се ли, ма ко ли ко пр ља во се о це би ло, уме ли су они 

за трен ока, да на ђу по вољ но ме сто за бол ни цу. А по сле крат ког вре
ме на би ла је бол ни ца го то ва и у ре ду. 

И ако смо до ста ду го у ре зер ви би ли, ни је њи хо ва рев ност и ди
сци пли на по пу сти ла. Они су увек спрем ни би ли, да от поч ну са ра дом, 
кад су при ли ке то до зво ља ва ле. 
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Због то га са њи ма ни кад ни је би ло му ке. Сло бод но се на њих мо
гло осло ни ти, ма ка ко, да су те шко ће ве ли ке би ле. Ви де ло се, да је у 
њи хо вим жи во ти ма те кла гер ман ска крв, ко ја ни је зна ла за пре пре ке. 
О кр ва вом ра ту ни су мно го пре ми шља ли а ка мо ли го во ри ли као, да 
их се рат ни је ти цао. 

Мом чад код тре на би ли су ве ћи ном Ру му ни (Вла си) са не што Ма
ђа ра из Ер де ља. 

Са њи ма се чо век ни је мо гао увек по хва ли ти, ма да су они сво ју 
ду жност до бро вр ши ли. Во ле ли су, да пра ве из гре де и да јед но дру го
га пот кра да ју. Уоп ште кра ђа им је би ла у кр ви. 

Ма где, да смо при спе ли, пр ва ми је бри га би ла, шта би мо гли од 
се ља на, да укра ду. 

По не кад смо због то га пу но не при ли ке има ли. 
Али као ко њу ша ри и во ди чи би ли су из вр сни а ко ње су во ле ли 

као сво ју ро ђе ну че љад. Пи та ли су их и ма зи ли, ка ко са мо при ми тив
ци то уму. 

По бр ди ма и шу ма ма, кроз ко је смо про ла зи ли, зна ли су они, да 
иза бе ру нај кра ће про ла зе. Као ко зе са сво јим ко њич ци ма пре ска ка ли 
су они са јед не стра не на дру гу. Ши праж је, жбу но ви и по то ци ни су им 
би ли смет ња. 

Кад смо има ли, да про ме не мо не ко ме сто, на њих смо се осло ни ли, 
јер су они без ком па са, чи сто ин стинк тив но, нај бо ље зна ли, где но во 
ме сто тре ба да ле жи. 

Ад ми ни стра ци ју је во дио ин тен дант Енис, је дан пре пре де ни, га
ли циј ски Је вре јин. Имао је ма лу гла ву, пр ћав нос, пе га во ли це и по 
ма ло кри ва уста. Очи су му би ле стал но кр ме љи ве. 

У ства ри он је имао све зна ке са вр ше ног де ге не ри ка. 
Књи ге, што их је во дио би ле су пу не свра чи јих но гу. По ред то га 

знао је, да за мр си и нај про сти је ра чу не. А све, да би од мом ча ди и бо
ле сни ка на хра ни от ки нуо по не ку па ру. У кр ви му је би ло, да тр гу је, 
без об зи ра на чи ји је то ра чун ишло. 

И ако га је Др Ка хан не ко ли ко пу та стро го ка знио, он је и да ље те рао 
свој за нат, јер је у ње го вој при ро ди не че га и су ви ше гра бљи во га би ло. 

На ши ку ва ри би ли су ма хом Ма ђа ри и вр ло ве шти у свом по слу. 
Зна ли су не са мо да ку ва ју и да пе ку, не го и да раз не ко ла че пра ве. 

С то га је на ша куј на би ла на гла су и ја ко це ње на. 
Че сто пу та Др Ка хан до во дио је стра не офи ци ре, да им се по хва

ли, ка ко се у на шој куј ни све пр во кла сна и фи на је ла при пре ма ју. 

Пр ви део 
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Док је на Ср би јан ском фрон ту све што се до га ђа ло, би ло у ма лом 
и у уском оби му, до тле је на Ру ском фрон ту све би ло огром но и раз ву
че но. Че сто пу та, осо би то 1915. го ди не, ни је се зна ло тач но, ка ко и куд 
фронт кри ву да. 

Стра шан про дор ру ски а по сле ње га ве ли ка офан зи ва не мач ка 
по ки да ла је мно гу ве зу и по ло жај, за ко ји се др жа ло, да је си гу ран и 
чврст. 

Ка ко је Ау строугар ска вој ска на пре до ва ла или на за до ва ла, та ко 
се и на ша по крет на бол ни ца за њим ву кла. 

Ско ро че тир го ди не би ли смо стал но у Га ли ци ји и Бу ко ви ни, ме
ња ју ћи јед но и исто ме сто не ко ли ко пу та. 

За то вре ме би ли смо ви ше у ре зер ви, не го у по слу. 
Наш је за да так за пра во био, да по бр ди ма и шу ма ма при ма мо 

бо ле сни ке и ра ње ни ке а кад смо се јед ном у рав ни цу спу сти ли, та мо 
су би ле дру ге по крет не бол ни це, ко је су ме сто нас вр ши ле са ни тет ску 
слу жбу. Ипак ни смо ми у ре зер ви баш увек без по сла би ли. И код нас 
је по не кад не ки бо ле сник или ра ње ник за лу тао а ми смо га опет обе руч
ке при ми ли. Би ло нам је ми ло, да смо и ми мо гли, не ко ме да по мог
не мо. А по ред то га до зна ли смо из пр ве ру ке, ка ко на фрон ту ства ри 
сто је. 

Не да ле ко од Ко ло мее, на про план ци ма Кар па та ле жа ло је по ве ће 
ме сто, зва но „Пе че њи жњи”. Ту се ско ро усред се ла на ла зи ла ра фи не
ри ја наф те. 

Уз са му фа бри ку, ко ја у то вре ме ни је ра ди ла, био је по диг нут леп 
дво рац за управ ни ка и кан це ла ри је. У ту згра ду усе ли ли смо на шу бол
ни цу. Ви ше од го ди ну да на про ба ви ли смо ту у пот пу ном ми ру. 

Ка ко је би бли о те ка управ ни ка, ко ји је мо рао би ти ви со ко обра зо
ван, би ла са чу ва на и вр ло бо га та, мо гао сам све за пад не кла си ке на 
ори ги на лу чи та ти. И ја сам их сва ко днев но, кол ко ми је вре ме до пу
шта ло, чи тао. 

Ве ћи на ста нов ни ка у „Пе че њи жњу” би ли су Је вре ји и то они са 
цр ве ном ко сом и ма сле ним каф та ни ма. Жи ве ли су оде ље ни у јед ном 
кра ју се ла. По пла ше ни и из бле де ли ни су зна ли у то вре ме, ка ко да се 
сна ђу. Бо ја ли су се Ру са а са Ау стри јан ци ма ни су би ли за до вољ ни. 

По цео дан би ли су на ули ца ма, мр мља ју ћи по лу ја сне ре чи. Ако 
би по ред њих слу чај но не ки вој ник про шао, од мах су му ну ди ли раз не 
сит ни це, што су до тле у њи хо вим ду бо ким џе по ви ма скри ве не би ле. 
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Же не њи хо ве до зла бо га пр ља ве и ма сне, пре пла ше не и убе зек
ну те, иза ле ђа сво јих му же ва, ку ка ле су гла сно. А без број де це у дроњ
ци ма, тр ча ло је без ре да и без ци ља око ло сво јих ро ди те ља. 

Бе да, не ис ка за на бе да, ви де ла се на сва ком ко ра ку. 
Ку ће нео кре че не, огра де скр ха не, про зо ри по лу па ни. Уну три у 

ку ћи не ред и пр љав шти на. 
А у кра ју, где су По ља ци жи ве ли, би ло је са свим друк чи је. Ту се 

на не ким ме сти ма мо гли ви де ти пра ви двор ци и пар ко ви. Уоп ште 
пољ ски крај је био у сва ком по гле ду у нај бо љем ре ду. 

Ле по та и хар мо ни ја огле да ла се у сва кој и нај ма њој сит ни ци, ка ко 
ван ку ће, та ко уну три, у са мој ку ћи. 

На ме штај је ве ћи ном био ста рин ски а сли ке, ако их је би ло, ску
по це не, ста ро древ не. Дру штве но оп хо ђе ње би ло је љу ба зно и не што 
ма ло ре зер ви са но. Али по сле из ве сног вре ме на мо гло је, да се пре тво
ри у при лич но ин тим но. 

Ле по та ра се опа жа ла се на сва ком ко ра ку. Осо би то пољ ске же не 
би ле су бо га те у то ме. Њи хов тип је био не са мо тип ле пе, не го и до
бре ду ше, при че му је њи хов осе ћај сваг да био у скла ду са чи стим ра
зу мом. 

Раз го вор са њи ма био је на дах нут не ком ви шом ду шев ном вред
но шћу, јер су оне свет ску му зи ку, свет ску књи жев ност и свет ску ве шти
ну од ср ца во ле ле. 

Јед ном при ли ком био сам хит но по зват у јед ну пољ ску ку ћу, што 
је не да ле ко од на ше бол ни це ле жа ла. До ма ћи ца, ста ра го спо ђа, има ла 
је жуч не на па де. 

Кад сам у ње ну со бу ушао, чуо сам по тмуо ја ук те шке бо ле сни це. 
Ту је тре ба ло од мах по ма га ти. Дао сам јој јед ну мор фи ум ин јек

ци ју и сео крај ње, да бих јој ре као ко ју уте шну реч. 
За пет најст ми ну та бо ло ви су про шли као ру ком од не ше ни. По сле 

то га бо ле сни ца чак се и на сме ја ла. 
Би ла је то кра сна и от ме на ду ша. И ако ско ро сва се да, ли це јој је 

би ло као у де вој ке, ру ме но. Нос јој је био пра ви лан и ма ло по ви јен, очи 
нео бич но жи ве, као да су хте ле не што чо ве ку, да ка жу. 

Не ко вре ме би ли смо нас дво је са ми у со би, јер ње не две кће ри 
слу чај но та да би ле су са по слу гом не где у вр ту за ба вље не. 

Кад сам уве рен био, да је на пад про шао, хтео сам да се уда љим. 
Она ме је за мо ли ла, да при че кам, док ње не кће ри не до ђу. 
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Ни је по тра ја ло ду го, па сам и њих упо знао. Би ле су обе слич не 
јед на дру гој као ја је ја је ту. Пла во сме ђе очи, ви со ко че ло, на сме ја но 
ру ме но ли це и от мен ход, кра си ле су обе ове по ста ри је де вој ке. 

Кад су ви де ле, да је мај ци бо ље, от по че ле су, да ће ре та ју. 
У пр ви мах ни сам мо гао до ста, да им на од го ва рам. Ја ко их је за

ни ма ло, ко сам, ода кле сам, ка ко ми слим и осе ћам. 
Без ика кве ве зе, мла ђа од њих за пи та ла ме је, да ли се су шти на 

ду ше мо же пој ми ти и да ли је за гроб ни жи вот мо гућ? 
Раз у ме се, да сам ја, кол ко сам мо гао, из бе га вао, да од го во рим. 

Са мо сам са не ко ли ко фра за, уч ти во сти ра ди, по ку шао, да је за до во љим. 
Од мах по сле то га и ста ри ја ћер ка упле ла се у раз го вор. Пи та ла ме 

је да ли сам чи тао „Хе ду Га блер” од Иб зе на. Њој се тај ко мад мно го ви
ше до па дао, не го тен де ци о зна „Но ра”. Чак и „Крај це ро ва со не та” од 
Тол сто ја при ја ла јој је. 

Пу ри тан ско схва та ње, Иб зе но во и хри шћан ско уче ње Тол сто је во, 
ви де ло се, да је ду бо ко ухва ти ло ко ре на у њи хо вим пој мо ви ма. 

Ма да је рат у свој сво јој су ро во сти, ту на до хват бе снио, ипак се 
на шло све та, ко ји је био са свим дру гим же ља ма и ми сли ма об у зет. 

У Ко ло ме ји у то вре ме би ла је глав на ко ман да Ар ми је, ко ја је тре
ба ла да бра ни упад Ру са у Кар па те и у Га ли ци ју. Ско ро све ве ће згра де 
би ле су од вој ске за у зе те. 

Два ве ли ка хо те ла би ла су пу на офи ци ра. То су би ли ор да нан си, 
прат ња и штаб ар ми је. Дре ка и ви ка, осо би то но ћу, чу ла се оту да не
пре ста но. Кар та ло се, пи ло и ор ги ја ло. 

Пред ве че у то дру штво од ла зио је Др Ка хан на сво јим ла ким ко
ли ма. Та мо је он че сто пу та оста јао до ра не зо ре. 

До шав ши јед ном оту да, дао ме је пре вре ме на про бу ди ти. Ја сам 
се на врат на нос обу као, јер сам ми слио, да је до шла ка ква из не над на 
за по вест за од ла зак из Пе че њи шња. Кад та мо а оно са свим не што дру
го би ло је по сре ди. 

Др Ка хан скло пио је при ја тељ ство са не ким углед ним чла но ви ма 
шта ба. Од њих она ко уз гред до знао је не ке тај не. 

Ау стро у гар ска од но сно цар Фра ња ни су би ли за до вољ ни са др жа
њем Не ма ца. На очи глед це ло га све та, Нем ци су, где год је опа сно било, 
гу ра ли ау стриј ске и ма ђар ске ба та љо не. Био је по след њи час, да се с 
ти ме пре ки не. Чак се зуц ка ло, да је Ау стро у гар ска спрем на да тра жи 
се па ра тан мир. Осо би то, от ка ко су Ру си по че ли по ја ча ва ти свој ју жни 
фронт од Вла ди мир Во лин ског до Са да По ре и да ље, би ли су Ау стри
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јан ци ја ко уз не ми ре ни. Већ с про ле ћа 1916 год. ба ук про па сти по чео је 
да се ја вља у раз го во ри ма ви ших офи ци ра.

Сам ко ман дант ар ми је сум њао је у чвр сти ну и по сто ја ност сво га 
фрон та. Бо јао се као жи ве ва тре ру ске офан зи ве. Ње му је ми ли је би ло 
сва ко днев но чар ка ње и став ру ске де фан зи ве.

Али Ру си, бо га ми, ни су се ви ше ша ли ли. Њи ма је и због уну тра
шњих не при ли ка био по тре бан успех на би ра ли шту. 

Кад ми је Др Ка хан све то ис при чао ја сам га по ку шао она ко ше
рет ски да те шим, јер ми је та вест као Ср би ну го ди ла. Али он се ни како 
ни је дао уте ши ти. 

Кадгод би Др Ка хан из Ко ло мее до шао, он би са со бом до нео пуно 
раз ли чи тих ства ри: ри бље кон зер ве, пра шке шун ке, су вог гро жђа, 
ур ме, по мо ран џе, фи не бом бо не и дру го. И све то брат ски са мном 
де лио. Ни ка да ни сам при ме тио, да је што за се бе са крио. Шта ви ше он 
се ра до вао, ако ме је са не чим но вим и нео бич ним мо гао, да об ра ду је. 

Ка ко се уоп ште за вре ме ра та до тих рет ких и ску по це них ства ри 
до ла зи ло? 

Оби чај је био код Ау строугар ске вој ске, да се иза шта бо ва, осо би
то ар миј ских, чи та ва ма са тр го ва ца на ла зи ла. Они он да ра ди по вла
сти ца, што су од ар ми је има ли, чи ни ли су све мо гу ће услу ге штаб ним 
офи ци ри ма. 

Ко је слу чај но, ко др Ка хан, са тим офи ци ри ма ве зе имао, мо гао 
је не сме та но до тих ства ри, да до ђе. 

Наш жи вот у Пе че њи жњи те као је све до Апри ла 1916 год мир но 
и без ика квих по тре са. Жи ви ло се, ко што се у по за ди ни и у ре зер ви 
обич но жи ви ло. Ни је се мно го ми сли ло шта ће у бу дућ но сти са на ма, 
да бу де, не го се ви ше гле да ло, да се са да шњост што бо ље ис ко ри сти. 

И ако је на ша бол ни ца сва кад у нај бо љем ре ду би ла, ипак услед 
ду гог не ра да ње ни чла но ви по че ли су, да за не ма ру ју свој уз ви ше ни 
по зив. 

Не ка ко им је те шко би ло, да се на де лу у сва кој при ли ци као све
сни љу ди по ка жу. Не ка тро мост и не за ин те ре со ва ње овла да ло је њи ма. 

Пре од ла ска из Пе че њи жња до шла ми је же на у по хо де и са со бом 
до не ла мно ге но во сти. 

Раз у ме се, да смо нас дво је нај ви ше го во ри ли о де ци и о род би ни. 
Осим дру гих но во сти ис при ча ла ми је, да су пре крат ког вре ме на 

Ср бо бран ски Ма ђа ри пра ви ли ве ли ку па ра ду и да су том при ли ком код 
не ких Ср ба раз би ли про зо ре. Ме ђу оста ли ма и на ма су је дан по лу па ли. 
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Да кле, ма ђар ски шо ви ни зам ни је мо гао, да ми ру је. Тре ба ло је по 
што, по то рас па ли ти кло ну ле ду хо ве. Па кад ни је ишло друк чи је онда 
ма кар са ба кља да ма, са ка ме ни ца ма и са дре ком. 

Али све то ни је ви ше по ма га ло. Сре ћа ра та по ла га но по че ла је, да 
на пу шта Ау стро у гар ске ба та љо не. Пи та ње је са мо би ло, где и кад ће 
све то, да се свр ши. 

Не ко ли ко да на по сле од ла ска мо је же не из Пе че њи жња у по но ћи 
про бу дио ме је је дан ку рир из глав не ко ман де. Он је са со бом до нео 
за по вест, да сме ста от пу ту јем у се ло Ки се лец, где су у то вре ме бе сни ле 
цр не бо ги ње. Ујед но ми је до нео и фи о ле са вак ци на ма про тив бо ги ња. 

Без мно го раз ми шља ња, на бр зу ру ку спре мио сам се. 
Се ло Ки се лец би ло је до ста уда ље но од Пе че њи жња. Тре ба ло је 

до бро те ра ти, да се за дан та мо стиг не. Се ло је би ло од вој ске бло ки
ра но, да се бо лест не би да ље ши ри ла. Ка ко је уоп ште, до те стра шне 
епи де ми је мо гло, да до ђе? 

Ста нов ни ци Га ли ци је и Бу ко ви не ни су ра до да ва ли сво ју де цу, да 
се пел цу ју. 

Пел цо ва ње про тив бо ги ња опет ни је би ло оба ве зно. Услед то га 
ве ћи на де це ни је би ла иму на про тив цр них бо ги ња. 

Све шко ле би ле су пре тво ре не у за ра зне бол ни це, око две ста де це 
ле жа ло је на сла ми у нај ве ћим му ка ма. Ли ца су им би ла уна ка же на, да 
их ни ро ђе не мај ке ни су мо гле пре по зна ти. 

Сва ко днев но умр ло је два де се так од њих. 
У то ку не де ље да на би ле су бол ни це ско ро ис пра жње не. Са мо 

тро је де це оста ло је жи вих и то ја ко уна ка же них. 
По сле две не де ље вра тио сам се по но во у на шу бол ни цу, ко ја је 

дан пре до би ла за по вест, да се на ста ни на ста ни ци Ко ло ме је. 
Ту је тре ба ла она, да при ма ра ње ни ке и бо ле сни ке и да их пре на ша 

при вре ме но у вој не бол ни це. Исто та ко, да их из бол ни це на ста ни цу 
од но си у бол нич ке во зо ве. 

Ка ко је ру ски фронт у по след ње вре ме не што ожи вео, би ло је по
сла до ста, па се мо ра ло ми сли ти, да се са ни тет ска ста ни ца про ши ри. 
И за и ста не са мо, да смо на са мој ста ни ци до би ли ви ше про сто ри ја, 
не го још и две ба ра ке, што су уз ста ни цу, до та да за ма га зи не слу жи ле, 
би ле су на ма пре да те. 

На бр зу ру ку, ми смо их пре тво ри ли у при хват не бол ни це. 
Са ти ме ствар ни је би ла свр ше на. Осим ме не, на и ме но ва на су још 

два ле ка ра, да ме ис по мог ну. 
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По сла је сва ким да ном би ло све ви ше, та ко, да смо уско ро још два 
ле ка ра до би ли. 

Во зо ви са ра ње ни ци ма би ли су све че шћи а ра ње ни ци све те жи. 
Ме ђу њи ма би ло је до ста и Ру са. 

Ру си ра ње ни ци би ли су мир ни и спо кој ни. Ни су мно го ку ка ли и 
сте ња ли. Би ли су ско ро рав но ду шни. Са мо по не ки, ко ји је у тр бух 
ра њен био, ја у као је. Је дан до бар део Ру са ра ње ни ка, јер они ни су шле
мо ве има ли, био је ра њен у гла ву. То су би ли нај жа ло сни ји ра ње ни ци. 
Ве ћи ну од њих је на кнад но смрт у бол ни ци по ко си ла. 

По ред дру гих ра ње ни ка би ло је и Ср ба из Вој во ди не. Њих су Ма
ђа ри као и све дру ге гра ђа не мо би ли са ли. 

Та ко су Вој во ђан ски Ср би хте ли не хте ли, мо ра ли да се ви шој си
ли по ви ну ју. 

Мој по сил ник Сте ва Стој шић из Бач ког Гра ди шта био је стал но 
на опре зу, кад су во зо ви са ра ње ни ци ма са фрон та сти за ли. Он је до бро 
па зио, да ни је ме ђу ра ње ни ци ма био мо жда и ко ји Ср бин из Вој во ди
не. Он да, ако га је при ме тио, гле дао је, да с њим до ђе по тај но у до дир. 
И ако је био до ста на глув, ипак је умео ве што све то да из ве де. По сле 
то га, чим је ви део, да са мном мо же не са мо го во ри ти, ја вио ми је. 

На тај на чин би ла је ве за из ме ђу Ср ба ра ње ни ка из Вој во ди не и 
ме не ство ре на. 

Јед но га да на ме ђу ра ње ни ци ма упо знао сам свог зе мља ка Ма ти шу 
Ма ној ло ви ћа. Од мах сам га обе руч ке при мио и мла ђи ма на ре дио, да 
му у све му бу ду при ру ци. Он ми је све по тан ко ис при чао, ка ко је на 
фрон ту би ло. 

Да кле, Ау строугар ска вој ска по ку ша ла је, да код Са да Го ре по
пра ви сво је угро же не по ло жа је. У по чет ку би ло је не што успе ха и то 
са мо уз ве ли ке жр тве. 

По сле не ко ли ко да на Ру си су се опет до че па ли сво јих ста рих из
гу бље них по ло жа ја. 

Том при ли ком на том от се ку ве ћи на на ших бо ра ца или је по ги
ну ла или се пре да ла или је са ма се бе озле ди ла. 

У по след ње вре ме број ра ње ни ка Ау стро у гар ске вој ске, ко ји су се 
са ми озле ди ли или оса ка ти ли, би вао је све ве ћи и ве ћи. 

Ми ле ка ри, ко ји су ср ца има ли, мо ра ли смо да се чи ни мо не ве шти 
и да та кве ра ње ни ке сма тра мо као пра ве ра ње ни ке од не при ја те ља 
озле ђе не. У про тив ном сви би они од ре да мо ра ли ићи пред рат ни 
вој ни суд. 
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Кад се при лив ра ње ни ка са фрон та сма њио, на ша бол ни ца до би
ла је за по вест, да се од са ни тет ске ста ни це у Ко ло ме ји от ка чи и да се 
при вре ме но по ву че у ре зер ву. 

Та ко смо ми по чет ком ма ја кре ну ли дру мом по ред Пру та, па пре
ко Чер но ви це, сти гли до пр вог се ла ју жно од Чер но ви це. 

Ту смо све ства ри рас па ко ва ли, очи сти ли, пре бро ја ли, па опет 
сва ко на сво је ме сто мет ну ли. 

Др Ка хан, ко обич но, мо рао је сва ко днев но да пу ту је. Ов де ме сто 
Ко ло ме је у Чер но ви цу. Ту је као у Ко ло ме ји до шао у ве зу са не ким чла
но ви ма шта ба. Шта ви ше ту је још ви ше сре ће имао. Али све то на ма 
ни је мно го по мо гло. Бол ни ца је и ако у ре зер ви, ипак до на сам фронт 
мо ра ла, да до ђе. 

Ноћ на гр мља ви на то по ва, кло ко та ње ми тра ље за, звр ља ње пу шча
них та на ди чу ло се ле по у са мом се лу, као да је не при ја тељ пред са мим 
на ма био. 

Др Ка хан осим дру гих бо ле сти, па тио је и од те шке не у ра сте ни је. 
Страх и то тра јан, не са вла див страх, пра тио га је на сва ком ко ра

ку, да се на по слет ку бо јао и сво је ро ђе не сен ке. 
Ја сам га, кол ко год сам мо гао те шио. Али он би, чим би чуо да 

по чи ње дво бој од то по ва, сав па дао у оча ја ње. 
Да ни је био ак тив ни, вој ни ле кар, он би одав но по бе гао са бо ји шта. 

Ова ко хтео, не хтео, мо рао је, ма да је те жак бо ле сник био, да се на фрон
ту по ту ца. 

Због све га то га, ја сам мо рао, да га као ше фа у мно гим ства ри ма 
за сту пам. 

Ка ко се све ви ше зуц ка ло, да је на пра гу ве ли ка Ру ска офан зи ва, 
ја сам му са ве то вао, да код ко ман де, за тра жи да нам се до де ли још је дан 
ле кар. И до и ста на на шу мол бу, по слат је у на шу бол ни цу као по моћ ни 
ле кар Др Мах мер, по ма ђа ре ни Шва ба из Тор же. 

Са др Мах ме ром од мах сам се спри ја те љио. Он је као и ја био Ба
чва нин. По зна вао је пут Бач ке а ни је био ве ли ки шо вен. 

По ла га но, па је чак по чео, да ома ло ва жа ва Ма ђа ре и да хва ли 
Нем це. Дух ње го вих пре да ка из гле да да се у ње го вој ду ши по ја вио и 
да му је на ла гао, да се вра ти у не мач ку за јед ни цу. 

Не са мо он, не го и мно ге дру ге по ма ђа ре не Шва бе, ви дев ши си лу 
у Не ма ца, по че ле су, да се се ћа ју сво јих ста рих пре да ка и њи хо вих тра
ди ци ја.

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Се ло је би ло чи сто Ру мун ско, до ста бо га то и здра во. Осо би то же
не би ле су здра ве, ве ћи ном цр но ма ња сте, вит ке и при род но ле пе.

Де ца цр на, чу па ва као ма ла ци ган чад тр ча ла су по цео дан по по љу. 
Сто ке и жи ви не би ло је у из о би љу. Али от ка ко је фронт и ко ман

да ту у бли зи ни до шла, по че ло се не ми ли це све, што је за вој ску по
треб но би ло, из се ла из во зи ти. Ако ни је ишло ми лом, оно се од но си ло 
си лом. 

Ни је он да чу до, да су се ља ци по че ли мно го шта од вој ске, да скри
ва ју. То је би ла при род на од бра на про тив на сил не ре кви зи ци је. 

У ши праж ју, ко га је у из о би љу би ло, по за ба че ним ме сти ма и по 
шу ма ма скри ва ли су сто ку. Уоп ште све жи во, што су има ли. У се лу су 
оста ви ли са мо оно што је баш нај по треб ни је би ло. 

Ту пред на шим очи ма ра ди ли су то, ни ма ло се не бо је ћи на ше 
кон тро ле. 

На шој бол ни ци да ва ли су дра го вољ но све, што смо тра жи ли. И 
то по пи јач ној це ни. Не ке ства ри ка ко ја ја и сир, до би ја ли смо ви ше 
пу та на по клон. 

Убр зо, па су нам и њи хо ве бо ле сни ке на пре глед до во ди ли. 
На ша мом чад код тре на би ли су ве ћи ном Ру му ни, што је се ља ци

ма би ло до вољ но, да у нас има ју по ве ре ње. Чак је њи хов поп до ла зио 
на ма у по хо де. 

Био је то ста ри све ште ник, са пот пу но се дом бра дом, гу стим обр
ва ма и жар ким очи ма. 

Го во рио је осим ру мун ски до ста до бро не мач ки. Свр шио је бо го
слов ски фа кул тет у Чер но ви ци. 

Са мном је био нео бич но љу ба зан, от кад је до знао, да сам пра во
слав не ве ре био. 

Јед ном при ли ком по се тио сам га у па ро хиј ском ста ну, где смо 
из ме ђу че тир ока мо гли без стра ха, да се раз го ва ра мо. 

Ту ми је отво ре но при знао, да су Ру му ни у Бу ко ви ни од вај ка да 
про тив Ау стро у гар ске Мо нар хи је би ли и да би жар ко же ле ли, да се 
при кљу че Ру му ни ји. 

На мо је пи та ње, шта ће он да са Укра јин ци ма би ти, од го во рио је 
и то от сеч но они се мо гу сло бод но, ако им је во ља, у Ру си ју исе ли ти. 

По сле то га до шла је и по па ди ја, та ко ђер ста ра али још увек здра
ва и окрет на. Она је још ви ше на ви ја ла у ко рист Ру му ни је и то ве ли ке 
Ру му ни је. 

Пр ви део 
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Опро стив ши се од њих био сам у не до у ми ци, шта да ми слим о 
же ља ма ру мун ских по по ва, упра во ру мун ске ин те ли ген ци је, јер је поп 
сам на кра ју на гла сио, да и сва ру мун ска ин те ли ген ци ја та ко ми сли и 
осе ћа. 

Јед но ми је ја сно би ло, да ће се по сле рас па да Ау стро у гар ске Мо
нар хи је те шко на ћи трај на и пра вил на рас по де ла про па ле ца ре ви не. 

У бли зи ни се ла са ју жне стра не уз ди зао се је дан при ја тан бре жу
љак. Це ла ње го ва фор ма би ла је у скла ду са ње го вом око ли ном. 

На том бре жуљ ку пе ва ло је пре ко це лог да на на сто ти не ра зно вр
сних пти ца. Ту сам ја пред ве че и ра но ују тру, кад год сам, кад год у 
дру штву од ла зио. Слу ша ју ћи хор пти ца, ја сам и нео ти це кре пио ду шу 
сво ју. 

Јед ном при ли ком по вео сам са со бом и Мах ме ра. Он се чу дио и 
ди вио ле по ти бре жуљ ка, жа ле ћи са мо, што га ни је пре упо знао. 

На то сам му ја при ме тио, да ни сад ни је доц кан. 
Ка ко то, да се ља ци по ред ова ко ча роб ног бре жуљ ка про ла зе као 

да их се ње го ва драж ни ма ло не ти че? 
Шта је узрок тој њи хо вој оту пе ло сти?
Упо зна ти при род ну ле по ту ни је ла ка ствар. За то тре ба осим ока 

и мно го дру гих ду шев них осо би на. Ко то га у до вољ ној ме ри има био 
се љак или ин те лек ту а лац, са свим све јед но, он ће бо ље, да схва ти сми
сао ле по га. 

Уо ста лом се ља ци су сва ко днев но на по љу и у при ро ди. Њих ути
сци с по ља не пре ста но дра же. Они ви ше бе све сно ужи ва ју, не да ју ћи 
по је ди ним ути сци ма ве ћу вред ност. За њих је све, до кле им вид до пи
ре, је дин стве но и при род но. 

Ин те лек ту ал ци пак во ле, да ода би ра ју а с ти ме се мно го пу та гу бе 
у сит ни ца ма. 

Увек је бо ље и исти ни ти је по сма тра ти ства ри са ви шег гле ди шта, 
не го се му чи ти око тра же ња не чег на ро чи тог и из ван ред ног. По гле дај 
бре жу љак али и цео ње гов крај, па ћеш и сам осе ти ти, да је бре жу љак 
то ли ко леп, у ко ли ко је у скла ду са око ли ном. Ни ма ње, ни ви ше, ни је 
он од ње ни бо љи, ни леп ши. 

Ипак је мо жда при ро да са ма по мо ћу ње га хте ла се бе ви ше, да ис
по ли: да ла му је не са мо ра зно вр сно др ве ће, ра зно вр сне пти це, не го и 
бр зи по ток што га уо ко ло оп тр ча ва. 

То су све осо би не, што нам са мо очи за се њу ју али су шти ну ле по
га ни ка ко не ме ња ју. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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По ла га но, па се при бли жа вао дан, кад смо тре ба ли, да се кре не мо 
на пут. Сви ма на ма би ло је жао оста ви ти ме сто где смо у ми ру про ве
ли про лет не да не. 

Али суд би на, друк чи је је од лу чи ла. Пре ко Пру та, све до Дње стра, 
где је наш фронт ле жао, мо ра ли смо от пу то ва ти. 

Вре ме је услед ки ше би ло за хлад ни ло. Др Ка хан ле жао је у ко ли ма 
под ар ње ви ма, јер се ни је до бро осе ћао. Ја и др Мах мер, ја ши ли смо 
на ше ко ње. 

Чи тав дан и ноћ про ла зи ли смо кроз сто лет ну шу му по ред не бро
је но ба ра ка. 

Ту су пи јо не ри и рад ни ци не пре ста но не што ра ди ли; ту је му ни
ци ја и ис хра на би ла на го ми ла на; ту се све, што је за вој ску би ло по
треб но, спре ма ло. 

На де се так ки ло ме та ра иза фрон та у две но ве ба ра ке, ко је су у 
шу ми скри ве но ле жа ле, усе ли ла се на ша бол ни ца. 

За час, па је све би ло го то во. 
Ме сто кре ве та до би ли смо сла му, да је при вре ме но по по ду по

спе мо. То је тре ба ла да бу де по сте ља за ра ње ни ке. 
На фрон ту у то вре ме био је мир. 
Не да ле ко од нас на ма лој уз ви ши ци на ла зи ли су се осма тра чи 

на ше ар ти ље ри је. 
Њи хов ко ман дант по на род но сти био је Хр ват. Он ме је по звао, 

да ми по ка же, ка ко наш фронт тик уз Дње стар кри ву да. 
И ру ски фронт та ко ђер био је уз Дње стар, с оне стра не ре ке. 
Ка ко је, где ре ка ши ро ка би ла, та ко су и фрон то ви, јед но од дру

го га раз ли чи то уда ље ни би ли. Не где су се мо гли из ро ва и до ви ки ва ти. 
По чет ком ју на 1916 год око два са та ују тру от по че ла је стра хо ви

та ка но на да (плу то ни) на на шем фрон ту од ста не Ру са. Из да на у дан 
би ва ла је она све же шћа. Де се ти дан је до зло гр дио. 

Цео, цел ца ти фронт био је под ва тром и у пла ме ну. 
На ши ро во ви би ли су ма хом за јед но са вој ни ци ма за тр па ни. Тре

ба ло је што пре ре зер ву та мо у по моћ по сла ти. Али ни то не би мно го 
по мо гло, јер су Ру си у то до ба већ на не ко ли ко ме ста пре шли Дње стар 
и у гу стим ро во ви ма от по че ли бор бу. 

Ко ман дант на на шем от се ку фрон та, ви дев ши ру ску над моћ, од
мах је дру ги дан на ре дио по вла че ње. 

Ка ко се Ру си ни су богзна ка ко на пред жу ри ли, на ша бол ни ца 
има ла је вре ме на, да се ева ку и ше и да се спре ми за по вла че ње. 

Пр ви део 
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У бол ни ци оста ло је не ко ли ко те шких, ра ње них Ру са са јед ним 
на шим бол ни ча ром, ко ји се дра го вољ но ја вио, да хо ће, да их пре да у 
ру ке Ру си ма. 

Ми смо по сле то га кре ну ли на пут. Али ка ко је пут узан и сав уз 
уз бр ди цу кри ву дао а по ред то га и за кр чен био, те шко смо мо гли на
пре до ва ти. Сав ки час, мо ра ли смо за стај ки ва ти. 

Око по но ћи би ли смо на не кој ви со рав ни, ко ја је сва са раж ју за
се ја на би ла. Раж је би ла ви со ка и буј на. У тој ра жи за мо ре на ле жа ла је 
чи та ва вој ска. Из гле да, да јој је са свим све јед но би ло, хо ће ли је Ру си 
за ро би ти или не, јер и ако су Ру си ту иза ње них ле ђа би ли, ни је она ни 
мрд ну ла, да се, ако мо же спа се. 

Ми смо се ме ђу тим све ви ше жу ри ли. Осо би то, от ка ко је пут ма
ло сло бод ни ји био. 

Кроз исту шу му, ко јом смо на фронт про шли, вра ти ли смо се на
траг. На по слет ку сти гли смо на ре ку Прут. 

Ка ко је мост код Чер но ви це био раз ру шен, мо ра ли смо да ље, да 
тра жи мо пре воз пре ко Пру та. 

Уз пут смо сре ли тма вој ни ка, бе гу на ца, ко ји су са дру гих ме ста 
бе га ли од Ру са. Ме ђу њи ма пре по знао сам и не ке сво је зе мља ке: Дра гу 
Ми ли но ва и дру ге. И они су гле да ли да се што пре до че па ју Кар па та. 
Њих сам не ко вре ме по вео са со бом, дао им не што ис хра не, раз де лио 
ци га ре, а за тим се брат ски од њих опро стио. 

Они су, ко што су ми на го ве сти ли, на ме ра ва ли до кле год мо гу 
кри ју и да се ни за гла ву не вра ћа ју на траг у вој ску. 

Да кле, већ 1916 г. от по че ло је уве ли ко, да се бе га из Ау строугар ске 
вој ске. Тај по крет, по сле све се ви ше ши рио. 

На по слет ку та козва ни „ло го ши” по ста ли су си ла и мно го до при
не ли да се слом Ау строугар ске вој ске убр за. 

Про шав ши Прут ми смо уз ре чи цу Че ре мос жу ри ли, да се што 
пре из ву че мо из обру ча, што су ко за ци око ло нас на пра ви ли. Они су 
још пре на шег пре ла за пре ко Пру та, на не ким ме сти ма као из вид ни ца, 
за у зе ли ва жни је про ла зе. 

Ка ко је на ша мом чад код тре на, са мо она, пу шке има ла, у слу ча ју 
пре па да од стра не ко за ка, не би смо се мо гли успе шно бра ни ти. 

С то га смо ја и Др Мах мер већ по ми шља ли на пре да ју, ако до тога 
слу чај но до ђе. 

Раз у ме се, да је Др Ка хан у ср цу био ја ко про ти ван. Али ка ко ни он 
ни је мо гао не што дру го, бо ље пред ло жи ти, сло жио се с на ма дво ји цом. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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На на шу сре ћу, из не на да иза на ших ле ђа по ја ви ла се на ша ко њи
ца. Она је тре ба ла по што по то, да овај наш пут оси гу ра за по вла че ње 
јед ног де ла вој ске. 

Ге не рал Бру дер ман био је њен ко ман дант. Са сво јим шта бом, ју рио 
је он као да га је ве тар те рао. 

Кад је на шу бол ни цу сти гао, за мо лио је, да шта бу и ње му не што 
од ис хра не да мо. Осим то га, да му при ве же мо ру ку. 

Ски нув ши при вез, што је не ве што и на бр зу ру ку све зан био, на
шао сам, да је ра на на ру ци не знат на, упра во са мо огре бо ти на би ла. 

Он ми је ре као, да је пар че од јед ног шрап не ла ту му озле ду на не
ло, до да ју ћи, да га ра на ја ко бо ли. 

При ве зав ши му ру ку, ка ко тре ба, за пи тао сам га, да ли је на ша 
бол ни ца са да си гур на? На то ми је он, ра ши рив ши ру ке, од го во рио, 
сме ше ћи се при то ме, док је Ру си не ухва те. 

То је ме не би ло до ста. 
Бру си ло ва сил на офан зи ва, из гле да, да је нео бич но ја ко ути ца ла 

на ми шље ње и осе ћа ње Ау стро у гар ских ге не ра ла. 
За час сви они, ко ли ко год их је ов де на тре ну би ло, из гу би ли су 

гла ве, спа са ва ју ћи са мо свој го ли жи вот. 
С те шком му ком уз ре чи цу Че ре мос ми смо се не ко ли ко да на пе

ња ли, док ни смо сти гли во додел ни це. Ту смо он да од ма ра ју ћи се че
ка ли не ко ли ко да на на за по вест. 

На ви си ни око 1500–2000 ме та ра усред шум ских Кар па та, оп ко ље
на Чер ном Хо ром, Ку вер лом и Пе три су лом, нај ви шим бр ди ма ис точ них 
Кар па та, од ре ђе но нам је, да се на ста ни мо. 

Би ла је то ши ро ка и та ла са ста ра ван, сва у гу стој, ви со кој и соч ној 
тра ви. Око ло ње ши ри ле су се све са ме ли сна те го ре. Ту су у мир но 
до ба па сле ов це и го ве да ху цул ских се ља ка. 

Са ве ли ком шу ба ром на гла ви, са дре но вом, чвор но ви том ба ти ном 
у ру ци, са бо дљи ка во об ра слом бра дом, те ра ли су ти пре о ста ли но ма
ди мно го број на ста да уз дуж и по пре ко Кар па та.

За њи ма уза стоп це ишли су као ме две ди ве ли ки се љач ки пси, сви 
ру та ви и зло по гле ди. 

Ни ме двед, ни кур јак ни је им смео пре ћи. 
Ско ро на ју жном кра ју те не пре глед не ви син ске ле ди не, тик уз 

јед ну сте ну, што се гор до у вис ди за ла, по сле све стра ног раз гле да ња, 
јед но гла сно ре ши ли смо, да бол ни цу ту по диг не мо. 

Пр ви део 
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Шу ма је ло ва и бо ро ва би ла нам је у бли зи ни, те смо без бри ге и 
ла ко мо гли до по треб ног др ве та до ћи. А и у во ди ни смо мо ра ли оску
де ва ти. Ма ло ни же од нас је дан чист и бу јан из вор је стал но жу бо рио. 
Ту су и па сти ри у мир но до ба сво ја ста да на па ја ли. 

У по вла че њу до би ла је на ша бол ни ца и јед ног апо те ка ра Гин тера, 
Са са из Ер де ља. Он је био још до ста млад, али за то ипак имао је све 
осо би не, што ста ри ји апо те ка ри обич но има ју. Во лео шпорт, лов и све 
мо гу ће аван ту ре – а нај ма ње апо те ку. 

На ма је он до бро до шао, јер се раз у ме вао или се пра вио, да раз у
ме ва, ка ко се гра де ку ће. 

Под ње го вим ру ко вод ством тре ба ло је, да се из гра ди бол ни ца, 
ста но ви и шта ле. А ка ко смо ов де у пра вој пу сти њи би ли, хте ли смо 
све то, да огра дом огра ди мо. 

Кад је Гин тер план на пра вио, од мах смо се да ли на по сао. На ста
ла је не ми ло срд на се ча шу ме, јер се на кра ју све од др ве та тре ба ло, да 
ство ри. Др ва су до ко ре на се че на, оба ра на а за тим на два или три де ла 
уз дуж це па на. 

Це па ни це су би ле ле по из де ље не и пре ма свр си раз ли чи те ду жи не. 
Са пре ко сто ти ну на ших љу ди и са две ста пи јо не ра, што су нам у 

по моћ би ла по сла та, за три не де ље има ли смо све згра де го то ве. 
Бол ни ца је би ла про стра на са удоб ним при че ви ма, мо гла је да 

при ми пре ко сто ти ну ра ње ни ка или бо ле сни ка. 
У пр во вре ме све про сто ри је ми ри са ле су на је лу и бор. 
Сре ћа на ша, за це ло вре ме, док смо згра де по ди за ли, ни је би ло ки ше. 
Фронт наш био је да ле ко не где на во до дел ни ци Кар па та. Та мо су 

на из мен це, где на ши, где Ру си по се ли по је ди не ви со ве. И јед ни и дру ги 
мир но су ко па ли ро во ве и пра ви ли утвр ђе ња. Уз не ми ре ња или пуц
ња ве ни је би ло. Све се, из гле да, при пре ма ло за ду жи од мор. 

Бру си лов упад у Кар па те сам од се бе је пре стао. Да је Бру си ло хтео, 
мо гао је без по му ке и да ље на пре до ва ти. На ша вој ска ни у ком слу ча
ју не би то зна ла за др жа ти, јер ње та да ско ро у Кар па ти ма ни је би ло. 
Она се или пре да ла или на све че тир стра не све та раз бе га ла. Сву да је 
би ла, са мо та мо не, где је тре ба ла да бу де. 

Шта је Бру си ла за др жа ло, да се ни је пре ко Кар па та у Ма ђар ску 
ни зи ју спу стио, ни је нам би ло по зна то. Чак ни слу ти ти ни смо мо гли, 
где је и за што је за пе ло. 

Из Беч ких и Пе штан ских но ви на ни зрн ца исти не ни смо мо гли 
из ву ћи. По њи ма је Бру си ло сил но сво је ар ми је ис кр ва вио а на ши се 
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на вре ме и без гу би та ка, план ски ма ло по ву кли и фронт скра ти ли. То 
и ни шта ви ше. 

Стра не но ви не ни смо мо гли до би ти, је ди но што нам је по ко ји нов 
ру ски за ро бље ник знао не што вр ло нео д ре ђе но да ја ви. 

Али не ле зи вра же.
Уско ро је при спео цео не мач ки кор (De utches Kar pa ten chor), да 

за ме ни остат ке по ту че не на ше вој ске и да по сед не све окол не ви со ве. 
Ова не мач ка вој ска би ла је са ста вље на ве ћи ном од ста ри јих го ди

шта. Би ло их је, ко ји су има ли и пре ко пе де сет го ди на. Све са ми Бер
лин ци и из нај бли же око ли не Бер ли на. 

То су би ли фа брич ки рад ни ци, ко је су опет за ме ни ли рат ни за ро
бље ни ци. 

Мно ги од њих ни је био спо со бан, да се по бр ди ма ве ре, јер је имао 
осим дру гих ма на и по зна то ра де нич ко ср це (Bi er Herz) Бер лин ских 
фа брич ких рад ни ка, што се услед мно гог пи је ња пи ва раз ви ло. 

Сви они би ли су на врат, на нос по ку пље ни и ско ро без ика кве 
брд ске опре ме у бр да ба че ни. 

У Бер ли ну мо ра да су се ја ко за Кар пат ски фронт би ли за бри ну ли, 
кад су не би ра ју ћи љу де, она ко од ока, где су ко га на шли, на фронт 
бр зо сла ли. 

Не да ле ко од на ше бол ни це не мач ки пи јо не ри за је дан час по ди гли 
су те ле фон ску цен тра лу за цео фронт, а ма ло да ље че тир ба ра ке за ис
хра ну и за му ни ци ју. С ти ме, раз у ме се, ни је гра ђе ње код Не ма ца пре
ста ло. Они су и да ље увек не што по ди за ли, та ко, да је по сле ме сец 
да на крај и око ло на ше бол ни це чи та во се ло би ло из гра ђе но. 

По ред сва ке згра де, уре ђи ва ла се од мах и ба шта. Исти на, то ни је 
мо гла би ти ни ка ква пра ва ба шта, јер је вре ме поод ма кло би ло а и 
кли ма ни је би ла за ба шту по вољ на. 

Али мо гла се, пред сва ком ба ра ком, ле по, да пот кре ше тра ва; мо
гле су се да на пра ве и пра вил не ста зе, по су те са шљун ком и да се по ред 
њих по диг ну удоб не ку ће ис пред сва ког ста на. Све су то Нем ци ве што 
и бр зо ура ди ли. 

На ша бол ни ца би ла је на осно ву ар миј ског на ре ђе ња укљу че на у 
не мач ки кор пус, јер Нем ци са со бом ни су до не ли сво ју бол ни цу. Ко
ман дант њи хов лич но нас је о то ме оба ве стио. 

Пред на шом бол ни цом укр шта ло се не ко ли ко пу те ва. Сви они 
во ди ли су у раз ли чи те кра је ве. Сва ки од њих да би се зна ло, ку да тач
но иде, био је са ис пи са ном та бли цом озна чен. 
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Уоп ште, где год се мо гло не што ко ри сно ура ди ти, Нем ци су то 
од мах спро ве ли. Та ко да би наш из вор, што ви ше во де да вао, кап ти
ра ли су они и су сед не из во ре, па их за јед но ис ко ри шћа ва ли. 

Сер пен ти не, што су кроз шу му ода ле ка на ма и ка на шој бол ни ци 
во ди ле, би ле су пре о пра вље не, та ко да се по њи ма си гур но мо гло пу
то ва ти. 

Сва ко днев но мо ра ло је ту да без број ко ла, да про ђе, но се ћи го ре у 
ма га зи не што је за вој ску по треб но би ло. Пре ко тих сер пен ти на и на
ша бол ни ца има ла је да ша ље ра ње ни ке у ва ро ши цу Рад на, што је 
ско ро два да на хо да од нас у до ли ни би ла. 

Од Рад не, па све до на ше бол ни це уз пут би ло је на чич ка но без
број ба ра ка. То је би ла по за ди на, што се бри ну ла, да фронт на вре ме 
до би је сво ја сле до ва ња. 

У тој по за ди ни на шли су уто чи шта мно ги про тек ци о на ши, ко ји 
за вре ме це ло га ра та ни су ви де ли, ни ти осе ти ли те го бу или опа сност 
ра та. Њи ма је ту би ло то пло. Они су ко бо ја ги би ли у ра ту а у ства ри, 
жи ве ли су ту као, да су код сво је ро ђе не ку ће би ли. 

Не ки су чак и сво ју по ро ди цу до ве ли. А би ло је бог ме и та квих, 
ко ји су под ра зним из го во ри ма тр го ва ли и бо га ти ли се. 

Лет њу при род ну ле по ту ово га кра ја те шко је би ло ре чи ма опи са ти. 
Зрак по се би ов де је био увек чист. 
Раз ли чи то брд ско би ље зе ле ни ло се ши ром, на све стра не и оди

са ло не ким опој ним ми ри сом. 
Рет ко је би ла ко ја сте на да ни је об ра сла тра вом или бар не ким 

ши праж јем. 
Шу ме уо ко ло би ле су ви со ке, на не ким ме сти ма не про ход не и пуне 

хла да. 
Из во ра, му ља и во де би ло је и су ви ше. Чо век је мо рао ја ко па зи ти, 

да се про ла зе ћи кроз гу стиш, не угли би где у бла то. 
У шу ма ма не пре ста но се чу ла чи та ва гра ја од пти ца и ди вљих 

жи во ти ња. Осо би то су хи тре ве ве ри це ска ка њем сво јим с јед ног дрве
та на дру го, би ле љуп ке и злат не.

Ку ка ви ца ов де би ло је мно го. 
Оне су сво јом мо но то ном кук ња вом це лу око ли ну уз не ми ра ва ли, 

на го ве шта ва ју ћи – по на род ном ве ро ва њу – не ком не сре ћу а не ком чак 
и смрт. У ства ри оне су, ко и дру ге пти це, на свој на чин сво ју пе сму 
пе ва ле. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа



231

И ако је вре ме па ре њу дав но про шло, ипак су пред ве че скри ве ни 
ин сек ти јед но ду го до зи ва ли. По кад кад то њи хо во до зи ва ње би ло је 
та ко гла сно, да се цео крај од ње га орио. Лет ње но ћи би ле су ча роб не. 
Зве зде и ме сец ов де на ви си ни из гле да, да су друк чи је си ја ле не го у 
до љи и рав ни ци. Њи хо во бле шта ње и ле лу ја ње, ов де се мно го ја сни је 
мо гло ра за зна ти. 

У та ко јед ној бла гој но ћи ав гу ста 1916 го ди не, ја и је дан Не мац из 
Бер ли на по име ну Франц Бих нер, по про фе си ји про фе сор, се де ли смо 
на клу пи ис пред на ше бол ни це, раз го ва ра ју ћи се ско ро до пред са му 
зо ру. 

Био је то нео бич но на у чен и му дар чо век али при то ме ипак вр ло 
на стран. 

Гла ва му је би ла ле па, окру гла и са свим че ла ва. Очи крат ко ви де 
са ја ким и ве ли ким на о ча ри ма. 

Цео ње гов из глед био је до бро ћу дан. А сва ку реч, што је из го во
рио, пре то га је до бро про ве рио. 

У по чет ку при ча ли смо о све му и сва че му. Он је и у нај ма њу сит
ни цу умео, да упле те по не ку сво ју ми сао. 

За тим, кад смо се ма ло ду бље у пре пир ку упу сти ли, он је као не ки 
про рок по чео да ми ту ма чи, ка ко тре ба, да жи ви мо. 

Ни је па мет но, што се свет то ли ко мно го о бу дућ но сти бри не. Боље 
би би ло, да се ви ше са са да шњо шћу ба ви. 

Са да шњост то је жи вот пра ви. Ко се ње од ри че, од ри че се са мо га 
жи во та. Али жи вот сам и го не вре ди мно го. Ње га тре ба што ви ше 
ис ко ри шћа ва ти. А то се мо же на два на чи на по сти ћи: уну тар њим уса
вр ша ва њем са мо га се бе или стал ним при ма њем, би ло све сно, би ло 
не све сно, спољ них ути са ка. 

Што год се ви ше та ко бу де мо ве жба ли, све ће нам ја сни ји би ти 
сми сао жи во та. 

Али има вре ме на, као што је да на шње, кад се о то ме не во ди мно
го ра чу на, кад је све ис пу ње но не ким ве ли ким и да ле ким же ља ма и 
кад се стал но де кла му је, да је овај да на шњи свет лош и да га из осно ве, 
ма и си лом тре ба из ме ни ти. 

Ни шта ни је по гре шни је не го то схва та ње. 
По гле дај те, са мо, шта ми Нем ци са да са ња мо, да ура ди мо. Ни је 

нам до ста, што смо ско ро на сви ма по љи ма на у ке, ве шти не и при вре
де, узе ли узде у сво је ру ке – то нам је све ма ло – не го на го ве шта ва мо, 
да нам је же ља, да се са це лим све том раз ра чу на мо. 
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Шта ће из све га то га, да се из ро ди? 
За ду го вре ме ми ће мо мо ра ти да за бо ра вља мо са да шњи цу. Све 

ће нам же ље и ми сли би ти упе ре не на да ле ку и слав ну бу дућ ност. 
А ка ко ће она на кра ју из гле да ти?
Бог је ди ни мо гао би на то, да да де од го вор. 
Јед но је си гур но и жа ло сно, да ће наш на род због тих не здра вих 

аван ту ра мно го мо ра ти, да пре па ти. 
А чи та ва јед на ге не ра ци ја улу до ће се ис тро ши ти а не ће по сти ћи 

ни ка кав успех. 
Та ко је го во рио Не мац Бих нер 1916 го ди не, ве ру ју ћи чвр сто, да су 

ње го ве ми сли би ле здра ве и па мет не. 
На ша бол ни ца пу ни ла се по ла ко. Ма да ни је би ло ни ка квих за ра

зних бо ле сти, ипак је број бо ле сни ка из да на у дан ра стао. Ве ћи ном то 
су би ле ста ре бо ле сти, што су се услед рат них на по ра по гор ша ле. 

Са та квим бо ле сни ци ма ни је би ло те шко иза ћи на крај. Они су 
би ли срет ни и за до вољ ни, ако су мо гли ма са мо не ко ли ко да на, да се 
у бол ни ци из ле же и да се та ко ма ло од мо ре. 

Ве ћи на од њих за вре ме бо ло ва ња, гле да ла је, да се до бро очи сти 
и опе ре. А по сле ма хом сви су се он да вра ти ли на фронт. 

Ра ње ни ка ско ро, да и ни је би ло. 
Ипак ми ни смо се де ли скр ште них ру ку. Увек се на шло не ког за

по сле ња. 
Је дан део мом ча ди код тре на сва ко днев но је си ла зио до ле, да код 

на шег над ле штва при ми на ша сле до ва ња; дру ги део ти ма рио је ко ње 
и те рао их на па шу. 

Бол ни ча ри опет мо ра ли су од ју тра до мра ка, да се са бо ле сни ци
ма за ба вља ју и да па зе, да сву где бу де ре да и чи сто ће и то не са мо у 
бол ни ци, не го у це лом на шем на се љу. 

У глав ном све је ишло ко што тре ба, те се ни на што ни смо има ли 
ту жи ти. 

У је сен 1916 год Др Ка хан раз бо лео се озбиљ но и мо рао, да на пу сти 
на шу бол ни цу. На ме сто ње га на и ме но ван сам ја као шеф бол ни це. 

Да би на ша бол ни ца у сва ко до ба и у сва кој при ли ци мо гла, да 
од го во ри сво јој свр си, за тра жио сам од ко ман де, да нам по ша ље бар 
још јед ног ле ка ра. 

И за и ста по сле из ве сног вре ме на при дат нам је као по моћ ни ле кар 
Др Хас, по ма ђа рен Шва ба из Иђо ша. 
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Он је по при ро ди био флег ма и за коп чан и умео, да се ди на две 
сто ли це. 

Али као ле кар био је та чан и ис ку сан. Са бо ле сни ци ма је знао ле
по, да по сту па али без мно го са у че шћа у њи хо вом бо лу. И он као и Др 
Мах мер до бро су се са мном сла га ли и би ли ми сва кад, кад је тре ба ло, 
у по мо ћи. 

По ред свег то га, они су са свим дру ге пој мо ве, не го ја, о све ту има
ли. Вас пи та ни по ма ђар ским гим на зи ја ма и на уни вер зи те ту у Пе шти, 
они су као ре не га ти све одо бра ва ли, што је Ма ђа ри ма по во љи би ло. 
У мно гом по гле ду, хте ли су, да бу ду бо ље па три о те, не го са ми Ма ђа ри. 
С то га сам ја увек из бе га вао са њи ма пре пир ку, кад је реч о по ли ти ци 
би ла. 

Др Мах мер во лео је ле пу књи жев ност и знао на из уст мно гу ма
ђар ску пе сму. Ту ђу и стра ну књи жев ност ни је мо гао, ко што тре ба, да 
раз у ме. Ње му је, из гле да, би ло до ста што му је Ма ђар ска књи жев ност 
да ва ла. 

Др Хас као прак ти чан чо век, сла бо се ба вио ле пом књи жев но шћу. 
Али је за то ме ди цин ску на у ку вред но пра тио. 

Из не на да, ја вље но нам је, да ће шеф вр хов не са ни тет ске ко ман де 
Др Ма јев ски, ко ји је био у ран гу ге не ра ла, кроз два да на по се ти ти на
шу бол ни цу. 

Од мах за тим ја сам на ре дио, да се цео са ни тет ски ма те ри јал пре
бро ји, да се бол ни ца, што бо ље очи сти и опе ре, а бо ле сни ци, ко ји ма 
бол ни ца ни је ви ше по треб на, ева ку и шу, би ло да се по ша љу на траг на 
фронт, би ло да се от пра ве у по за ди ну а да се за др же са мо те жи бо ле
сни ци. 

Др Ма јев ски био је ви сок, по ста ри ји го спо дин. Цр те на ли цу му 
би ле су чи сто пољ скосло вен ске. По глед му је био благ а ход до сто јан
ствен. 

Кад је у на шу бол ни цу до шао, био је вр ло рас по ло жен. Са на ма се 
ско ро од мах спри ја те љио. 

Он је ка ко смо још пре о ње му чу ли, са ле ка ри ма по сту пао дру
гар ски. 

По сле кра ћег од мо ра, раз гле дао је све, што смо у бол ни ци има ли 
и био пот пу но са на ма за до во љан. Још нам је обе ћао, да ће на ре ди ти, 
да нам се не ке ства ри, што су пре крат ког вре ме на од цр ве ног кр ста 
сти гле, по ша љу. 

По сле свр ше не ин спек ци је ушао је са мном у мо ју со би цу. 

Пр ви део 
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Ту ми је мно го што шта о ра ту ис при чао, што ми до тле ни је би ло 
по зна то. 

А от куд си ти ро дом ? Ује дам пут, ра до зна ло, за пи тао ме је. 
Из Ма ђар ске, из БачСен то ма ша. Да ли си Хр ват или Ср бин? 
Ср бин. 
Са свим ти хо, освр ћу ћи се и ле во и де сно, ре као ми је он ско ро 

не чуј но „Нас Сло ве не че ка ве ли ка бу дућ ност”. 
Не ве ру ју ћи са мом се би, што сам од ње га чуо, ја сам сав за чу ђен, 

са мо гле дао у ње га. 
Ка ко то, да је је дан та ко ви сок ак тив ни Ау стриј ски вој ни ле кар 

смео, да та ко отво ре но ми сли и го во ри! 
Ипак то је би ла исти на и ја ва. 
Др Ма јев ски био је у ду ши још увек Сло вен. Он је са мо од не во ље, 

ко и сви оста ли Сло ве ни, Фра њи слу жио. 
Ко обич но те као је наш жи вот мир но и без по тре са. По кадкад 

са мо, ако нас је уз не ми ри ла по ко ја из не над на вест, што се убр зо по
ка за ла као ла жна и из ми шље на: та ко, да је рат при кра ју, да се у тај но
сти во де пре го во ри и то ме слич но. 

Ја сам осим тих не си гур них пре при ча ва ња, те жио, да на осно ву 
струч них чи ње ни ца, до знам исти ну. А при ли ке су за то згод не би ле. 

Не мач ке те ле фо ни сте по ла га но при бли жи ле су се к на ма. Сва ки 
час по не ки од њих до ла зио је, да у бол ни ци по тра жи ле ка. 

Ми смо их ра до при ма ли, јер су нам они у мно гом по гле ду, до бро 
до шли. 

Од њих смо из пр ве ру ке мно гу тај ну мо гли са зна ти. 
Не ки те ле фо ни ста по име ну Фриц, сва ко ве че до ла зио је к ме ни 

лич но, да ме по на о соб оба ве сти о до га ђа ји ма, што су то га да на би ли у 
то ку. Од ње га сам и стра не но ви не до би јао. Али ни из стра них но ви на, 
ни сам мо гао пра ву исти ну да до знам. И у њи ма све је би ло про па ган
да и не из ве сност. 

По ред свег то га Фри цо ве по се те до бро су ми до ла зи ле. 
Он је био окре тан и ра зу ман Бер ли нац, а по про фе си ји из вр стан 

фо то граф. Бер лин цео знао је уз дуж и по пре ко. 
По ње го вом при ча њу ни у Бер ли ну ни су ви ше ру же цве та ле. Он 

је то, ро ђе ним очи ма, пре два ме се ца, кад је на от пу сту био, ви део. 
Огром на ре зер ва ма те ри ја ла и ис хра не, што је у то ку го ди на на

го ми ла на би ла, по ла ко се сма њи ва ла. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Због Ан тан ти не бло ка де из Пре кооке ан ских и Азиј ских зе ма ља, 
ни је се мо гло ни шта на ба ви ти. Та ко, да је Не мач ка, са ма се би оста вље
на, мо ра ла да се је ди но на сво је ро ђе не из во ре осло ни. И не са мо то. 
Она је по ред то га, зна тан део од све га, што је има ла, мо ра ла, да да де 
Ау строУгар ској вој сци. 

Као ве лик Не мац и до бар па три о та Дриц је као ма ло де те ку као 
што му је до мо ви на та ко сил но кр ва ви ла. Очи су му би ле ско ро увек 
пу не су за, кад је чуо, да су Нем ци не где има ли не у спе ха. 

Као и мир и рат је имао сво је по себ не за ко не. У ра ту је чо век мно
го ви ше не го у ми ру био из ло жен сва ко ја ким опа сно сти ма. С то га су 
се у ра ту мно го бр же и чвр шће ства ра ла ме ђу љу ди ма при ја тељ ства, 
ако су се слу чај но на истом ме сту на шли. 

Не мач ке те ле фо ни сте као и ми са ми, то смо од мах уо чи ли. И ако 
смо би ли раз ли чи те на род но сти са по себ ним сво јим же ља ма, ипак 
иста бе да и не во ља нас је из јед на чи ла. 

Без ика кве зад ње ми сли, ми смо јед но дру гом ру ке пру жи ли и 
ме ђу соб но по ста ли дру га ри. 

Све до доц кан у је сен, би ло је код нас ле по вре ме. Хлад но ћа ипак, 
по гла ви то но ћу би ла је при лич на, те смо услед то га мо ра ли се обла чи
ти то пли је. 

Али кад су је се ње ки ше за пу ца ле, да па да ју, он да су нам са мо зим
ске оде ће до бро до шле. 

Цео пре део био је од је дам пут вла жан и у са мој ма гли. А наш ви
до круг узан и не из ве стан. 

При та квом вре ме ну, сва ком се ко жа је жи ла. Ко год се мо гао скрио 
се не где у за ве три ни. 

Ја сам ско ро це ло пре под не у сво јој со би ци про во дио. Ту сам са 
ин тен дан том Ени сом пре гле дао ак та и ра чу не. Лу ка ви Је вре јин про бао 
је ви ше пу та да ми за ма же очи. У два ма ха до бро ми је под ва лио. 

Ви ша вој на са ни тет ска власт је на ре ди ла, да се од од ре ђе ног да на 
бо ле сни ци ма не сме из да ва ти мар ме ла да. 

Ин тен дант Енис и да ље је, не ка зу ју ћи ме ни ни шта, на су прот тој 
на ред би, чи та ве три не де ље до но сио мар ме ла ду. 

Ја као шеф бол ни це, мо рао сам доц ни је из ро ђе ног џе па као от ште
ту, да пла тим др жа ви око 400 кру на. 

Ако је не ком слу чај но цр као коњ, ко жа се мо ра ла оде ра ти и пре
да ти над ле жној уста но ви. 

Пр ви део 
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Енис се ни то га ни је др жао. Он је од два на ша црк ну та ко ња ко же 
не ком тр гов цу про дао. А но вац про сто за се бе за др жао. 

На кнад но ја сам мо рао, да пла тим и те две ко же. 
Кад би је се ња ки ша пре ста ла, да па да и цео пре део мо гао ле по, да 

се ви ди, мно го је упа да ла у очи ра зно ли кост бо ја у окол ној шу ми. Зе ле
на бо ја ипак је пре о вла да ва ла, јер је шу ма је ло ва и бо ро ва би ла. Али што 
се чо век ни же ка до ли ни спу штао, све је жу ћа и цр ве ни ја бо ја би ла. 

Ту је цер, храст, бу ква и дру го др ве ће ра сло. Њи хо во је се ње ли шће, 
пре не го што је по па да ло, из да на у дан ме ња ло је сво ју бо ју. На кра ју 
ра су то по зе мљи, по при ми ло је зе мљи ну олов ну бо ју. А кад би доц ни
је ис тру ло, по ме ша ло би се са зе мљи ним гли бом. 

На по слет ку за дах од тог ли шћа, слич ног тру ле жу, осе ћао би се 
сваг да по це лој шу ми, осо би то, ако је вре ме вла жно и то пло. 

По том ме ком и ис тру лом ли шћу сва ко днев но лу тао је апо те кар 
Гин тер, ло ве ћи пти це и сит ну ди вљач. Он је по ред дру гих па си ја и 
стра стан ло вац био. 

Ма ло ко ји дан, да ни је до нео, по не ку рет ку пти цу или звер ку. 
Ви ше пу та ни је чак ни знао, ка ко се иста зва ла. 

По кадкад уз апо те ка ра Гин те ра ишао је у лов и Др Хас. 
Али за чу до та да обич но ни је лов био бо гат. 
Из гле да, да је Др Хас био бак сус, кад се о ло ву ра ди ло. 
С то га је апо те кар Гин тер нај већ ма во лео да сам иде у лов. 
Не мач ки рад и ди сци пли на би ли су по зна ти у це лом све ту. Али 

обо је у ра ту мно го су по пу сти ли. 
Кад би не ко од вој ни ка на до пуст оти шао, до га ђа ло се че сто пу та 

да се на траг на фронт ни је вра тио. Остао је не где у по за ди ни или код 
ку ће био за бо ра вљен. 

Та ко је из да на у дан и код Не ма ца ра сла вој ска за бу ша на та. 
Да би то ме злу на пут стао, ко ман дант Не мач ког кор пу са Ол фе

ни ус уки нуо је до пу сте. 
Ко је од вој ни ка слу чај но био из ну рен и тре бао по ште де, то га је 

на не кол ко да на по слао у на шу бол ни цу на од мор. 
Оту да је на ша бол ни ца у по след ње вре ме би ла пре пу на бо ле сни ка. 
На глас, да је на ша бол ни ца пре пу на би ла, јед ног хлад ног да на, 

до шао нам је у по хо де, је дан мла ди не мач ки па стор. 
Он је хтео, да се са бо ле сни ци ма са ста не и да их уте ши. Кол ко му 

је то ис па ло за ру ком, ни сам био оба ве штен, али сам знао да Бер лин
ски рад ни ци ни су би ли богзна ка ко по бо жни. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ка ко би ло, да би ло, по сле ње го ве при ди ке, по звао сам га на за ку
ску код ме не у со бу. 

Био је то млад али спо со бан не мач ки про по вед ник. Из гле да ло ми 
је, да је у све што је го во рио, ве ро вао. 

У раз го во ру ви ше је во лео да пи та и да слу ша, не го, да се сам на
ме ће. 

По сле за ку ске хтео је од мах, да от пу ту је. Ја сам му са ве то вао, да 
неј де та ко бр зо ако му ни је би ла пре ка по тре ба. Хтео сам, да га још по 
не што за пи там. 

Где је исти на? Бож ја за по вест гла си: не уби! а ми ви ди мо, да се 
људ ска крв не ми ли це све ви ше и ви ше ли је. 

Сва ка је власт од Бо га, ре као је он, и ми смо ду жни, да јој се по ко
ра ва мо. 

Власт је, што се ра та ти че, би ла над ле жна и због то га цр ква ни је 
мо гла, да јој се су прот ста ви. На про тив, цр ква јој при те кла у по моћ. 

Тај прак ти чан али не до во љан од го вор ни је ме из не на дио. 
Знао сам уна пред, да ни па стор, ма ка ко уман био, не ће уме ти 

не што дру го и бо ље, да ка же. 
Не пре ста но са ви хо ром ви ше од не де љу да на па дао је снег. На не

ким ме сти ма би ло га је ви ше чо веч је гла ве. Био је чврст и бео као мле ко. 
На ње го вој по вр ши ни од ци че зи ме ухва ти ла се де бе ла ле де на 

ко ра. По њој зи се мо гло ско ро ићи, то ли ко је чвр ста и ја ка би ла. 
А где је ви хор ја чи био, ту су чи та ви бре го ви од сне га на ста ли. 

Кроз те сне жне бре го ве мо ра ли су се про бу ши ти ту не ли, да са о бра ћај 
не би за стао. 

Уоп ште и сви оста ли пу те ви мо ра ли су од сне га би ти рас кр че ни. 
Сто ти не и сто ти не пи јо не ра ра ди ли су на то ме. 

Тек по сле из ве сног вре ме на мо гло се си гур но и до бро пу то ва ти. 
По ла га но, па су ко ла за ме ње на са о ни ца ма. 

Ма да је снег и да ље па дао, пут је стал но од пи јо не ра одр жа ван у 
ре ду. 

Уо ко ло је ле и бо ро ви ду бо ко су по гну ли вр хо ве сво је, јер се снег 
на њи ма бо га то на сла гао. 

По то ци су би ли сне гом за кр че ни и ис под те шког по кро ва је два 
оти ца ли. 

А све жи во у шу ми на је дан пут ућу та ло је. Где се скрио, од че га је 
жи вио то ли ки шум ски свет, бог би све ти то са мо знао! 

Пр ви део 
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Услед зи ме и хлад но ће на чин жи во та у бол ни ци био је до не кле 
из ме њен. Бо ле сни ци ни су мо гли ко пре ше та ти се по по љу. Сад су мо
ра ли пре ко це лог да на про во ди ти уну тра. 

Да им вре ме не би ду го би ло, на ба ви ли смо им кар те, шах, по не
ку књи гу и но ви не. 

Раз у ме се, да без ду ва на ни су сме ли оста ти. Чак по не ки, ко ји ни
кад ни је пу шио, по чео је да пу ши. 

Сре ћа је би ла, да је бол ни ца бо га то са ду ва ном снаб де ве на би ла. 
Од ју тра ра но по гру па ма раз вр ста ли би се игра чи, па та ко ве ћи део 
да на про ве ли у игри. А кад им се игра до са ди ла, ме ђу соб но при ча ли 
су рат не до жи вља је. Та ко уз бу ран смеј и згод не до сет ке про ла зи ло је 
вре ме. 

Са мо у слу ча ју, кад су од ку ће пи смо до би ли и сво јих се ми лих и 
дра гих се ти ли, из њи хо вих гру ди чуо би се ду бок уз дах и ви де ло на
бо ре но че ло. 

Пи та ње по ро ди це и ку ће, без об зи ра на на род ност, увек је би ло 
од ве ли ког зна ча ја за вој ни ке. Да ле ко од сво јих, они су стал но у ду ши 
о њи ма ми сли ли и о њи ма бри гу во ди ли. Са ња ли су при то ме о по ро
дич ној сре ћи и је два че ка ли, да се рат срет но свр ши а они здра ви ку ћи 
сво јој по вра те. 

То је и са на шим бо ле сни ци ма био слу чај. 
Мно ги од њих, но сио је у свом џе пу по ро дич не и деч је сли ке и 

фо то гра фи је. 
Кадгод би им те шко на ср цу би ло, они би, по гле дав ши сли ку сво

је по ро ди це, за бо ра ви ли на тре нут не не во ље и рат не опа сно сти. Чак 
су јед ни дру ги ма по ка зи ва ли је, да би јед но дру го што већ ма уте ши ли. 

Ме ђу бо ле сни ци ма био је и је дан ва јар, по име ну Ханс. Од до са де 
он је по чео од сне га да пра ви фи гу ре. За час, па је на пра вио бо ги њу 
љу ба ви, са свим она ко, ко што су је Гр ци за ми шља ли. Пред њом сва ки 
од нас мо рао је да ста не и да јој се ди ви, јер је она за и ста са вр ше но из
ра ђе на би ла. 

Од ње с обе стра не, би ле су на пра вље не гру пе ра зних по лу жи во
ти ња и по лу љу ди. То су за пра во би ли чу ва ри ње не не ви но сти. 

Си ро ма Ханс, он је мо рао ма и у сне гу да из ра зи сво је уну тар ње 
осе ћа је. При ро да га је го ни ла, да то учи ни а он јој се бе све сно по ко рио 
и у не ко ли ко фи гу ра ис по љио ми сао, што га је у том ча су му чи ла. Да 
је имао дле те и ка мен, он би то исто ура дио али са ви ше му ке и мо жда 
у не што из ме ње ном об ли ку. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Осва ну ла је и 1917 го ди на. Хлад но ћа је ов де го ре нео бич но оштра 
би ла. Це ни ла се, да је 35–40 сте пе ни ис под ну ле би ла. 

Бо ле сни ци у ве ли ком се бро ју ја вља ли. Ве ћи ном са смр зну тим 
уши ма, ру ка ма и но га ма. 

Не мач ка а и на ша вој нич ка оде ћа и обу ћа ни је би ла за та ко оштру 
зи му до вољ на. А бун ди и ко жу ха опет ни је би ло, са мо стра же што су 
не што има ле. 

Услед те не за пам ће не зи ме, код нас у бол ни ци стал но је ва тра го
ре ла а чај се у два ве ли ка ко тла ку вао. 

Ко год је од вој ни ка по ред бол ни це про шао, до био је ча ја, кол ко је 
хтео а ако је гла дан био и пар че хле ба. 

Не бо је ве ћи ном ве дро и ви со ко, сун це зу ба то, а ве тар до зла бо га 
оштар био. 

На фрон ту све је би ло од сне га за тр па но и мир но. Љу ди сви у зе
му ни ца ма као да су мр твим сном спа ва ли, ни су се мо гли ви де ти. 

Ни пуц ња ве, ни окр ша ја ни је би ло као да је не ко обо стра но при
мир је скло пље но. Уоп ште цео фронт у Кар па ти ма био је у то вре ме 
за мр знут. 

Но ћи су би ле ма хом, ја сне, вид не и не ком та јан стве но шћу об ви
је не, та ко да се чо век пла шио ако је сам не где био. 

Не ким на шим стра жа ма чак су се на стра жи при чи ни ла не ка не
од ре ђе на при ви ђе ња. 

Услед оштре зи ме и те шког умо ра си гур но су код пла шљи ви јих 
стра жа ра на сту пи ле те чуд не ха лу ци на ци је. 

И ако је зи ма те шка би ла, ипак се мо ра ло жи ве ти. Ми смо и у 
бол ни ци и у ста ну стал но др ва ло жи ли и ни но ћу ни смо да ли, да се 
ва тра уга си. 

На по ље смо ишли, са мо да се осве жи мо. 
Ако је ко ји дан и био то пли ји, већ су тра дан смо мо гли оче ки ва ти 

хлад ни ји та лас. Та ко је то на из мен це те кло: то пли је – хлад ни је; хлад
ни је – то пли је. 

Јед ног та квог, хлад ног да на до шао нам је у по хо де ко ман дант не
мач ког кор пу са по име ну Ол фе ни ус. 

Био је то ви сок, ко шту њав и окре тан чо век. Очи су му би ле ско ро 
пла ве, ко са крат ка, про се да, цр те на ли цу пра вил не. Го во рио је ја сно 
и от сеч но. 

Ја сам га до че као пред бол ни цом, из но се ћи му број и при ра ду 
обо ле лих вој ни ка. 

Пр ви део 
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По сле то га обо је смо ушли у бол ни цу, где су Др Мах мер и Др Хас 
вред но бо ле сни ке пре гле да ли. 

Раз го ва ра ју ћи са сва ким по је ди ним вој ни ком, он је као ис ку сан 
ко ман дант, мо гао ла ко, да оце ни, кол ко је на ша бол ни ца учи ни ла до бра 
ње го вим вој ни ци ма. 

По сле свр ше не ин спек ци је по звао сам га у мо ју со би цу. Ту сам му 
на ду гач ко и на ши ро ко из ло жио ста ње здра вља не мач ког кор пу са. 

На сре ћу ни ка кве за ра зне бо ле сти ни је би ло. Ве ћи на је од пре хла
де и од умо ра па ти ла, те чим зи ма бу де по пу сти ла, не ста ће и то га. 
Ка ко је вре ме руч ку ту већ би ло, за мо лио сам га, да са на ма ру ча. 

Он је при стао на то, али је ви ше во лео, да нас дво је за себ но ру ча мо. 
То је опет вр ло ла ко би ло. 
Офи цир ска ку хи ња би ла је на сре ди ни из ме ђу мо је со би це и со бе 

мо јих ко ле га. Из ње се мо гло из но си ти је ло у оба прав ца. 
Од мах сам на ре дио ку ва ри ма, да у мо јој со би ци по ста ве за дво је. 
Ру чак је био ко ман дан ту Ол фе ни у су по во љи. Су па од па ра дај са, 

гу лаш, ко га је ку вар Ко вач умео мај стор ски, да спре ми, на бр зу ру ку 
ис пе че не па ла чин ке. 

По сле то га из вр сно ви но са Мал те, што смо од Мал те зер ског ре да 
пре ко цр ве ног кр ста до би ли. На кра ју осу ше но ју жно во ће и до бра 
цр на ка фа.

Ко ман дант Ол фе ни ус за це ло то вре ме био је ту жан, ско ро ме лан
хо ли чан.

Услед то га ја сам мо рао ја ко па зи ти, да му не по вре дим жив це. 
На сва ки ње гов миг и по крет ја сам од го ва рао, што бри жљи ви је, 

чак по не кад и про тив сво га убе ђе ња. 
Ује дам пут, са су за ма у очи ма, по чео је, да ми отва ра и ср це и ду шу 

сво ју.
Упам ти до бро, ми смо вр ло бли зу, да из гу би мо рат. Не мо же мо, 

ма шта чи ни ли, са Ен гле ском и са Аме ри ком из и ћи на крај. 
Ја сам две го ди не да на про ба вио на За пад ном фрон ту. Та мо је 

стал но пра ви па као био. Ру ски фронт је сит на си грач ка пре ма ње му. 
Ви диш, то су во ју жно во ће и слат ку мар ме ла ду од ње га, до би ја 

Ен гле скоаме ри кан ски вој ник. А наш или ни шта од то га или ху ду 
мар ме ла ду од сточ не ре пе. 

Ту ле жи зец. Еко ном ски они ће нас до ту ћи. 
Ја баш во лим жар ко сво ју же ну, пр ву пе ва чи цу у Бер лин ској опе

ри али још ви ше мо ју отаџ би ну. У слу ча ју, да је ви дим из гу бље ну или 
по сра мље ну, он да на што ми је мој цео жи вот! 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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По сле то га опет бри знуо је у плач. Ја сам га, кол ко сам мо гао, те
шио. Али све то ни је мно го по мо гло. Он је и да ље ку као. 

На по слет ку он се сам од се бе сми рио. 
А кад је са свим к се би до шао, за мо лио ме је, да ни ком ни шта не 

го во рим о тој ње го вој ту жној ис по ве сти. 
Ау стро у гар ски ге не ра ли, знао сам, да су одав но из гу би ли ве ру и 

на ду али да су гор ди не мач ки ге не ра ли по сум ња ли у сво ју сна гу, ни сам 
ве ро вао. 

Кад је фе бру а ра 1917 го ди не у Ру си ји бук ну ла ре во лу ци ја и Ру ски 
цар био сврг нут с пре сто ла, а код Ру са от по че ла про па ган да у ко рист 
ми ра, од на ше стра не при пре ма ла се ве ли ка офан зи ва. 

У том по ду хва ту глав ну уло гу тре бао је, да од и гра не мач ки кор пус. 
Ра ди то га од вре ме на на вре ме на на шем фрон ту чу ли су се то пов

ски плу то ни а што бли же офан зи ви све мно го број ни ји. Пред са му 
офан зи ву гр ми ло је и пу ца ло као, да се не бо отво ри ло. 

Око три са та по сле под не на на ше ве ли ко чу ђе ње, ско ро пред на
шом бол ни цом, за чуо се глас вој нич ке тру бе. А од мах за тим мал те не 
у га ло пу по ја вио се сам цар Вил хелм са ње го вом ве ли ком сви том. Око 
два де се так ко ра ча ји ис пред сви те он је гор до на свом бе сном бел цу 
про ју рио крај нас. 

Ње го ва сви та: цар ска гар да, ула не ри, ху са ри, пра ти ла га је уза
стоп це. 

И ако се над на шом бол ни цом ви ла за ста ва са цр ве ним кр стом, 
ни је цар Вил хелм на њу обра тио па жњу, као да га се ње го ви бо ле сни ци 
и ра ње ни ци ни шта ни су ти ца ли. 

По сле че тврт са та опет за чу ла се тру ба. Цар Кар ло са ње го вом 
мно го ма њом сви том по ја вио се пред на ма. Кад је ви део цр вен крст, 
он је за стао пред бол ни цом, рас пи ту ју ћи, кол ко и ка квих ра ње ни ка у 
њој зи има де. 

На мој од го вор, да их са мо не ко ли ко ла кора ње них има де, на ре дио 
је сво ме ађу тан ту, да бол ни ци да де не ко ли ко ку ти ја двор ских ци га ра. 

По сле то га под бо је ко ња и са лу ти ра ју ћи од ју рио к фрон ту. 
И ако је Ру ска вој ска услед же сто ке про па ган де уз не ми ре на и ко

ле бљи ва би ла, ипак на ша офан зи ва ово га пу та ни је ус пе ла. 
Цар Вил хелм и цар Кар ло по сле кра ћег вре ме на вра ти ли су се на

траг с пот пу но пра зних ру ку. Њи хо ви вој ни ци, на њи хо ву очи глед 
ни су уме ли или ни су хте ли, да иду у си гур ну смрт. 

По зна та је ствар, да се у ра ту кри ју шпи ју ни, ко ји на све мо тре, 
шта се на фрон ту и у по за ди ни до га ђа. 

Пр ви део 
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Сва ка и нај ма ња сит ни ца уме за њих, да бу де од ве ли ке вред но сти. 
Они се ве што, под ра зним из го во ри ма, ме ша ју са свим чла но ви ма 

вој ске и са свим им је све јед но био то ге не рал или прост вој ник, са мо 
ако од ње га мо гу не што, да до ку че. 

Они су ма хом ја ко слат ко ре чи ви и у нај ве ћој ме ри аван ту ри сте. 
Не пре за ју ни од ка кве опа сно сти, чак их ни смрт не пла ши. 

Ве ћи на од њих су пла ће ни ји али има ме ђу њи ма и та квих, ко ји за 
љу бав сла ве тај за нат те ра ју. 

Ци ча зи ма још је у Кар па ти ма бе сни ла, кад се јед не но ћи пред 
бол ни цом по ја вио је дан пар ко ња ни ка. Је дан од њих био је ви ши офи
цир а дру ги јед на от ме на да ма, сва уви је на у бун ду. 

Од мах су по зва ли де жур ног вој ни ка. 
Где је шеф бол ни це? Да се сме ста про бу ди и к ме ни ја ви, за по ве дао 

је офи цир. 
На бр зу ру ку устао сам и упу тио се у бол ни цу. 
– Има ли код вас то пле со бе за пре но ћи ште?
– Има. 
Е он да, од ве ди ову да му та мо. Па зи – на тво ју од го вор ност – да јој 

се ни ка ква не зго да не до го ди. Она ће у ва шој бол ни ци као се стра не ко 
вре ме оста ти. 

Кад је свој ши њел ма ло отво рио, ви део сам, да је по чи ну био ге
не рал и да му је ја ко ста ло, да се да ма код нас, што удоб ни је сме сти. 

По љу бив ши да ми ну де сну ру ку, ко ја је сва од бри ли јант ских прсте
ња бље шта ла, сео је на ко ња, са лу ти ра ју ћи ме ни и уда љио се на траг, од 
ку да је и до шао. 

По сле то га од вео сам не по зна ту да му у мо ју со би цу, из ви ња ва ју ћи 
се, да бо ље ода је и бо ље по сте ље не ма мо. 

На што је она ски да ју ћи ску по це ну бун ду са се бе, ре кла, да је не
обич но за до вољ на, што сам јој од мах та ко усрд но иза шао на су срет. 

Би ла је то у пра вом сми слу ле по ти ца. Мо гла је има ти око 25 го ди на. 
Све на њој зи би ло је у скла ду и го во ри ло, да је уме ла, да не гу је ле по ту. 

Ко са јој је би ла сме ђа, буј на и при род но ко вр џа ва, очи ве ли ке са 
ду гим тре па ви ца ма и тан ким обр ва ма. Ли це ру ме но, нос ско ро грч ки, 
уста ма ла ру ме на. 

Гру ди ле по раз ви је не, те ло вит ко, а ход лак. 
Би ла је осим то га нео бич не ћу ди. Сме ја ла се као ма ло де те. 
По сле ма ту ре, по ха ђа ла је уни вер зи тет. Зна ла пер фект но не ко ли ко 

је зи ка. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Уоп ште би ла је ум на и вр ло со лид но обра зо ва на. 
Али, на жа лост, во ле ла је аван ту ре и бо хем ски жи вот. 
Отац јој је био сла ван про фе сор, а мај ка ми стич но – по бо жна. 
У овом ра ту ода ла се из па си је шпи ју на жи. У чи ју је ко рист она 

то ра ди ла, из ње них ре чи те шко се мо гло са зна ти. 
Ипак из гле да, да је Ру си ма на кло ње на би ла а да је Нем це са мо за 

нос ву кла. 
Са на ма сви ма у бол ни ци би ла је ја ко љу ба зна. Уме ла је сва ком 

ле пу реч, да ка же. 
С то га смо је сви жа ли ли, кад је јед но га да на по ви шој не кој за по

ве сти, мо ра ла од нас да оти де. 
Куд је оти шла, шта је с њо ме да ље би ло, ни ко од нас ни је мо гао 

тач но, да до зна. Али по све му из гле да, да је на по слет ку на пре ва ран 
на чин пре ко на шег фрон та пре шла Ру си ма. 

Ру си су и по ред њи хо ве уну тар ње не во ље у 1917 го ди ни на на шем 
фрон ту, да ва ли от по ра. Огром на њи хо ва вој ска би ла је још увек у ста
њу, да не да, да не при ја тељ ола ко и без кр ви по стиг не ве ли ке успе хе. 

Ау строугар ска вој ска опет ни је би ла рас по ло же на, да се бе мно го 
жр тву је, па је услед то га на на шем фрон ту за ду го све оста ло по ста ром. 
А и Не мач ки Кар пат ски кор, чи ји су вој ни ци ма хом ста ри ја го ди шта 
би ла, ни су ра до уда ра ли гла вом о зид. Они би мо жда озбиљ но за га зи ли 
у бор бу, кад би на ша ар ти ље ри ја у ста њу би ла, да ућут ка ру ске то по ве. 

Ме ђу тим, ру ска ар ти ље ри ја ни је се да ла та ко ла ко по ни шти ти. 
На про тив ру ска Ар ти ље ри ја би ла је и да ље страх за на шу вој ску. 

У не мо гућ но сти, да се у Кар па ти ма из ве де ка кав ве ћи по ду хват и 
с на ше и с ру ске стра не по ку ша ва ни су на по је ди ним от се ци ма, ма ња 
или ве ћа чар ка ња. 

При то ме се сла бо ра чу на ло на за ма шни ји успех. 
На са свим дру гом, За пад ном фрон ту, тре ба ла је, да пад не глав на 

од лу ка. 
Ис точ ни фронт ује дам пут по стао је спо ре дан фронт. Ње му се није 

ви ше при да ва ла ве ли ка ва жност. 
Глав но је би ло, да је фронт по сто јао, без об зи ра у ка квом се ста њу 

на ла зио. И ми и Ру си мо гли смо без мно го му ке, да се на ње му одр жи мо. 
Ке рен ски и ње го ва вла да не ма ју ћи до вољ но сна ге и ау то ри те та, 

улу до је тре ба ла, да ис точ ни фронт ожи ви. 
Му жик ру ски ни је хтео ви ше да се бо ри. Ба цао је и кад је тре ба ло 

и кад ни је тре ба ло оруж је. 

Пр ви део 
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Чи та ве по вор ке на пу шта ле су фронт, жед не зе мље, што им је обе
ћа на би ла. 

Са мо нај у пор ни ји оста ли су и да ље на фрон ту. С њи ма су ру ски 
ге не ра ли, хте ли да спа су, што се још спа сти мо гло. 

Али ток исто ри је са свим је дру гу суд бу до де лио Ру си ји. 
Про ле ће 1917 го ди не у Кар па ти ма би ло је је дин стве но. Све, што је 

за вре ме ду ге и оштре зи ме за мр зло, вас кр сло је на но во. Шу ме и по ља 
об но ви ла су се а бу јан жи вот у њи ма про стру јао. 

Ка ко је та да у бол ни ци ма ло по сла би ло, за ра зо но ду има ли смо 
до ста вре ме на. Сва ки од нас мо гао је сво је сло бод но вре ме по во љи, да 
про ве де. Ја лич но, нај ма ње сам мо гао, то да чи ним, јер као шеф бол
ни це био сам за сва ку сит ни цу од го во ран. 

Ипак и ме ни оста ја ло је по не кад сло бод ног вре ме на. 
Ту сам он да или по не што чи тао, или гле дао, да се са бол ни ча ри ма, 

са мом ча ди ма од тре на, са те ле фо ни сти ма и са бо ле сни ци ма по за ба вим. 
Мно ги од њих имао је, да ми не што до бро ка же. Ја сам све то за

бе ле жио, па ћу сад, да об ја вим. 
I те ле фо ни ста из око ли не Бер ли на ни је био мно го го вор љив. Али 

кад је не што ка зао, ве ро вао је, да је то та ко. Био је ма логра ђа нин и 
имао ма ло имањ це. 

Ње го ве ми сли и ње го ве же ље би ле су вр ло скром не. Мир и за до
вољ ство код ку ће це нио је као нај ве ћу сре ћу. Све дру го за ње га би ло је 
спо ред но. 

Ја ко је же лео, да му де ца бу ду и бо ља и уче ни ја од ње га. 
Од мла до сти, он је са сво јом же ном са мо ра дио и ште дио. С то га 

је ро ђе ну му ку и ро ђе ни зној нај ви ше по што вао. 
Др жа ву је сма трао као мај ку, ко ја тре ба, да во ди бри гу и да шти ти 

гра ђа не, а по ре зу као от куп за ту ње ну бри гу и ње но до бро чин ство. 
Ме ша ње др жа ве у при ват не по сло ве и огра ни че ње лич не сло бо де, 

ни је одо бра вао. 
По ли ти ком ни је се ба вио. Чак ни на др жав не из бо ре ни је ишао. 

Био је пот пу но по ву чен и гле дао са мо сво га по сла. 
II те ле фо ни ста био је фа брич ки рад ник. И ако је био по ста ри ји, 

ипак је стал но био у по кре ту. Он је од мла до сти уче ство вао у рад нич
ким по кре ти ма. 

Не ко ли ко пу та био је због по ли ти ке и за тва ран. 
Ипак дисци[пли]нован члан рад нич ке пар ти је ни кад ни је био. 

Већ ма је во лео, да на сво ју ру ку жи ви. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ни је се ни кад же нио, ни је ни шта, осим го лих ру ку, имао. Био је 
за до во љан, кад је по сла и до бру над ни цу имао, од ко је мо гао жи ве ти. 
О не ким дру гим, ви шим же ља ма, ни је са њао. 

III те ле фо ни ста био је обра зо ван фа брич ки рад ник. По зна вао је 
по дроб но со ци ја ли стич ку на у ку и ве ро вао, да је са мо у со ци ја ли зму 
спас чо ве чан ства. 

Крај њи циљ и об лик дру штве ног раз вит ка ни је умео да од го не та. 
А ако је ипак по ку шао, да из ло жи, би ло је то до ста кон фу зно и не до
след но. Код ње га је ви ше ср це не го ум ра дио. 

У глав ном био је до бра ду ша и же лео све ту до бро. И ако је био 
со ци ја ли ста, на ги њао је ми сти ци зму и био на свој на чин по бо жан. 

IV те ле фо ни ста, био је по про фе си ји по штар. Во лео је, да се пра ви 
ва жан и да дру ге ис пра вља и под у ча ва. 

Био је ве ли коне мац и же лео да Не мач ка за вла да Евро пом а по сле 
и са це лим све том. 

Сто га сва ки не у спех у да на шњем ра ту, ја ко га је бо лео. 
Сре ћа са мо, што је сам се бе умео, да ва ра и да ве ру је у ла жне, рат

не из ве шта је, друк чи је би, да је знао исти ну, по ре ме тио па ме ћу. 
С њим се ра зум но уоп ште ни је да ло раз го ва ра ти. Са мо, ако му је 

чо век у све му знао по вла ђи ва ти, мо гао је с њи ме, да иза ђе на крај. 
V Те ле фо ни ста ни је ма рио мно го да се раз го ва ра. Мно го ви ше је 

во лео, да сам не што пре ми шља. 
Ако га је не ко слу чај но из тих ње го вих са ња ри ја про бу дио, био је 

зло во љан. 
Ње га је, из гле да, нај ви ше за ни ма ло, што смо се ми уоп ште ро ди

ли. Та га је ми сао, ка ко је он сам ре као, стал но му чи ла. По ред свег 
то га, ни је он пао у вер ску ма ни ју. Ви ше је те жио, да на со крат ски на чин 
ту за го нет ку ре ши. 

И ако ни је био огра ни чен, ње гов ум ипак ни је био до ра стао за 
та ко те шке про бле ме. Он је ви ше по по вр ши ни че пр као, оста вља ју ћи 
су шти ну ства ри, не дир ну ту. 

VI Те ле фо ни ста био је пра ви ве се љак и бо го да ни ша љив чи на. 
Ни је би ло ми сли или ства ри, ко ју он ни је умео, да из вр не. 

Где год се он по ја вио, би ло је сме ја и ра до сти. За бол и оча ја ње ни
је он уоп ште знао. Пред ње го вим очи ма све је би ло ру жи ча сто и до бро. 
Чак и смрт је умео ве што, да при ка же, твр де ћи, да је слат ко умре ти. 

Циљ ње го вог при ча ња био је увек, да охра бри кло ну ле и да раз
ве дри ту жне и не вољ не. 

Пр ви део 
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Био је сре тан, кад је мо гао то да по стиг не. 
VII те ле фо ни ста имао је чуд не на ви ке. Он је си лом хтео, да се 

при ка же бо љи, не го што је био. 
Као ма логра ђа нин па тио је од уо бра же но сти, да му је суд ба до

де ли ла, да се по ла га но уз пу жа у ви ши дру штве ни ста леж, па је сми сао 
жи во та у том прав цу тра жио. Све, што су ви ши дру штве ни сло је ви 
ра ди ли, би ло је за ње га узор и по у ка. 

Раз у ме се, да то ње го во уо бра же но др жа ње ни је од го ва ра ло ствар
но сти. Услед то га он је стал но био исме ван, чак и од сво је ро ђе не око
ли не. 

По ред свег то га, он је си ро ма и да ље уда рао гла вом о зид и чвр сто 
ве ро вао у сво ју зве зду. 

VI II Те ле фо ни ста. Све што се мо гло опи па ти и ви де ти, би ло је за 
ње га од вред но сти. Он то ни је из књи га цр пио, ње га је то жи вот на у чио. 

Слу ша ју ћи ње го ве ис по ве сти, ви де ло се, да је он у мла до сти био 
на си ту и на ре ше ту и да се упр кос то ме ипак мо рал но до бро одр жао. 

Ње гов жи вот био је пун ис ку ства и ве ре. Ако је по кадкад и по
кли знуо, би ло је то крат ко га ве ка и од спо ред не вред но сти. Чак и из 
нај ве ће кри зе, он је умео, да се нео ка љан из ву че. 

О ра ту ни је мно го пре ми шљао. Ка ко ис пад не, да ис пад не, он ће и 
да ље оста ти као и пре, што је био. 

IX Те ле фо ни ста во лео је да ми при ча о Бер ли ну и о ње го вом ноћ
ном жи во ту. Та мо је он мно го пу та пра вио сва ко ја ке аван ту ре. Не да 
је крао, али је во лео, да се дру жи са бес кућ ни ци ма. Знао је из вр сно 
њи хов не му шти је зик и био с њи ма упле тен у раз не њи хо ве не во ље и 
афе ре. 

Жи вео је ви ше од па ме ти не го од ра да. 
Ста но вао је зи ми код сво јих при ја те ља, а ле ти, ма где у по љу. 
Кад је нов ца имао, раз ба ци вао га је не ми ли це, а су тра дан опет 

гла до вао. 
Уоп ште што год је пред у зи мао би ло је не ра зум но. 
X Те ле фо ни ста био је вешт цр тач и знао за час, да на пра ви ка ри

ка ту ре. Он је стал но, чак за вре ме слу жбе, по сто ло ви ма сво је за ми сли 
оства ри вао. 

Би ло је ту све га и сва че га. Нај ви ше је пор тре те пра вио. 
Ако ни је по треб на сред ства имао, он је ма кар по пра ши ни са пру

ти ћем раз не фи гу ре ша рао. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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При род на ле по та Кар па та сил но га је уз бу ди ла. Ње го ве зе ни це 
би ле су услед то га стал но ра ши ре не и те жи ле, да што ви ше спољ њих 
ути са ка у се бе упи ју. 

Из гле да, да је с ти ме хтео, да све бо је и об ли ке Кар па та, што ја
сни је и пот пу ни је уо чи. 

И ако су бол ни ча ри ско ро све са ми Са си, би ли јед но дру гом слич
ни, ипак је и ме ђу њи ма би ло раз ли ке. 

I Бол ни чар био је не што огра ни чен и услед то га не спрет но оба
вљао сво ју ду жност. Али за гру бљи по сао, да пе ре и ри ба па тос, да 
но си др ва и дру го, био је као на ру чен. То је са не ком на ро чи том ра до
шћу чи нио. 

Ње го во по ре кло би ло је чуд но ва то. Ге не ра ци ја ма же ни ли су се и 
уда ва ли ме ђу соб но ње го ви нај бли жи ро ђа ци. 

Због то га се он сад мо рао, да па ти и да се те шко у жи во ту сна ла зи. 
Гре си бли жих и да љих пре да ка, љу то су се ње му осве ти ли. 
II Бол ни чар, био је за бол ни ча ра као ство рен. Имао је ме ко ср це 

и вр шио са ве сно сво ју ду жност. 
Кад год је тре ба ло ка кав те жи по сао из вр ши ти, он је био ту и без 

по зи ва и без опо ме не ура дио, све што му се на ла га ло. 
Ни је па зио, да ли је дан или ноћ би ла, увек је био спре ман и го тов. 
Сва ки по сао, што је пред у зи мао, ишао му је од ру ке, јер је од при

ро де спо со бан и вешт био. 
У по у ке, што је као бол ни чар из хи ги је не на у чио, ве ро вао је. Пред

ра су де и баб ске вра ча ри је је јав но осу ђи вао. 
III Бол ни чар био је по ма ло и на дри ле кар. У свом се лу на ме штао 

је по ре ме ће не згло бо ве и скр ха не ко сти и да вао са вет бо ле сни ци ма. У 
по след ње вре ме ишао је чак у се ла, где ни је би ло ле ка ра и ле чио бо ле
сни ке. 

Без ре цеп та на ба вљао је ле ко ве. Код јед ног истог апо те ка ра, ко ји 
му је ску по све то ра чу нао. 

У бол ни ци он је па зио, да бо ле сни ци уред но и на вре ме узи ма ју 
ле ко ве и да се на ре ђе ња ле ка ра тач но из вр шу ју. При то ме је гле дао, да 
што ви ше ме ди цин ских тај ни ухва ти, да би доц ни је, кад бу де ку ћи 
оти шао, мо гао у прак си то зна ње, да ис ко ри сти.

По ср цу ни је био рђав. Ште та са мо, што је сваг да пр во на се бе 
ми слио и у сва кој при ли ци остао оби чан тр го вац. 

IV Бол ни чар био је ја ко бо ја жљив као да се и сво је сен ке бо јао. 

Пр ви део 
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Ра дио је вред но, без об зи ра ка кав је то по сао био. Бо ле сни ке је чу
вао и па зио, као да су му ро ђе на бра ћа би ли. 

За це ло вре ме ни је ни ком злу реч из у стио. Би го тан ни је био, али 
је ве ро вао у бо га и осу ђи вао ли це мер ство. 

Код ку ће је био ста лан члан цр ве ног кр ста и свих мо гу ћих до бро
твор них дру шта ва. 

V Бол ни чар ни ма ло ни је био за бол ни ча ра. Сва ка ње го ва ми сао 
би ла је на стра на и са ди стич ка. Отуд је он у ја у ка њу и у бо лу ра ње ни ка 
ужи вао. 

Што год је ра ње ник ви ше ку као, ви ше га је па тио, од ви ја ју ћи му 
ра не гру бо и без са жа ље ња. 

Крв људ ска из гле да, да га је ја ко уз бу ђи ва ла. 
Ја сам га до бро мо трио и ко ле га ма пре по ру чио, да до бро при па зе 

на ње га. 
На по слет ку, ипак мо рао сам из бол ни це да га от пу стим, јер је по

чео и дру ге пр ља ве ства ри, да ши ри и уз ва ђа ме ђу бо ле сни ци ма. 
У ства ри био је хо мо сек су а лац и са ди ста. 
VI Бол ни чар био је нај мла ђи од сви ју. Он је као не ки ку рир сва

ко днев но од но сио и до но сио по шту и кад је тре ба ло не што бр зо у 
бол ни ци из вр ши ти, све срд но је по ма гао. 

Ни је се ко дру ги мла ди ћи бо јао по сла. На про тив, увек је тра жио, 
да бу де за по слен. 

Ако ни је у бол ни ци би ло по сла, он је он да у ку хи њи по ма гао ку
ва рима. 

Ту би се он да сло бод но ис при чао и унео ви ше жи во та, јер је он 
увек жив и ве сео био. 

VII Бол ни чар био је сваг да озби љан и гле дао, да по ве рен по сао, 
што бо ље из вр ши. 

С то га је он зго дан био, да при ра ду па зи на дру ге и да их шта ви
ше пот сти че и бо дри, да би успех био што си гур ни ји. 

Кад је тре ба ло где год да ље од бол ни це уве сти при вре ме но пре ви
ја ли ште, он је као на ру чен био да та мо вођ ство у сво је ру ке узме. 

Ње гов је до бар оби чај био, да је све што је пре ко да на ура дио, на 
ду гач ко и за бе ле жио. Та ко смо од ње га има ли тач не из ве шта је сваг да. 

VI II Бол ни чар вр шио је сво ју ду жност час вред но а час опет не мар но. 
Не што нео д ре ђе но скри ва ло се у ње го вој ду ши. Мо жда бол, мо жда 

ту га за ку ћом и за по ро ди цом а мо жда по ред то га и не што за го нет но 
у ње го вом ка рак те ру. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ја сам га че шће по сма трао, кад је био у по слу. 
Све што је ра дио би ло је ви ше ме ха нич ки и бе све сно. На ма хо ве 

је до бро ра дио, да по сле кра ћег вре ме на из гу би при су ство ду ха. 
На ме ра му обич но ни је би ла рђа ва, али он ни је имао во ље, да 

ствар, кад је до бро по чео, да је до бро и до вр ши. 
IX Бол ни чар и ако је ду хов но био слаб, ипак му је ср це би ло чи сто. 
Он је увек ви ше да вао, не го што се од ње га зах те ва ло. 
Бо ле сни ке и ра ње ни ке па зио је као сво ју зе ни цу. 
По но сио се, што је на ру ци но сио бе лу пан тљи ку са цр ве ним кр стом. 
Сва ку са ни тет ску слу жбу вр шио је до бро, али му је увек тре ба ла 

ту ђа по моћ и ту ђа ру ка, да га во ди. Сам је био бес по мо ћан и те шко се 
сна ла зио. 

X Бол ни чар во дио је ра чу на о спи ску и о по дат ци ма на ших бо ле
сни ка. Богзна ка ко ни је био вешт али без ње га ни смо мо гли би ти. 
Осо би то, от ка ко су ви ше са ни тет ске вла сти за сва ку сит ни цу оп шир
не из ве шта је тра жи ле. Ње го ви спи си тре ба ли су да бу ду под ло га тих 
из ве шта ја. 

Ако је он те спи се не тач но во дио, он да су и из ве шта ји би ли не ја
сни и кр њи. 

С то га се, пре не го што су из ве шта ју би ли го то ви, мо ра ло још те 
ка ко отво ри ти очи и па зи ти, да гре шке бу ду или ис пра вље не или што 
ма ње. 

Осим спи са, во дио је он бри гу и о ис хра ни бо ле сни ка. У том по
гле ду, ни ка да ни смо при ме ти ли, да је ико ус кра ћен био, јер је он не 
са мо строг, не го и пра ви чан био. 

Мом чад код тре на би ли су ве ћи ном се ља ци из Ру мун ских се ла. 
Раз ли ке ме ђу њи ма ско ро ни је би ло. Сви су они јед на ку се љач ку 

ду шу има ли. Раз ли ку из ме ђу до бра и зла ни су они увек хте ли, да при
зна ју. Што је њи ма го ди ло, из гле да, да су за до бро др жа ли. 

Па си ја им је би ла, ако су мо гли јед но дру гом, да под ва ле или јед
но дру го да пот кра ду. 

Кра ли су обич но зоб и се но за ко ње. Ко ње су во ле ли као не ко дра
го це но бла го. 

Јед ном при ли ком, кад су од гла ди и од зи ме цр кла два ко ња, као 
ма ла де ца пла ка ли су сви од ре да. Ја ме, где су ко ње за тр па ли, обе ле
жи ли су ле по ис те са ним, по ви со ким сту бом, на чи јем је вр ху би ла 
из ре за на коњ ска гла ва. Чак су на хум ку по су ли раз ли чи то пољ ско 
цве ће. 

Пр ви део 
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По кре та чи њи хо вих же ља би ли су по нај ви ше нај при ми тив ни ји 
ин стинк ти. 

Без мно го раз ми шља ња чи ни ли су они ка ко до бра, та ко и зла де ла. 
У оба слу ча ја, њих гри жа са ве сти ни је му чи ла. Та ко, ако је тре ба ло 
по не ти за мо ре ну мај ку из бе гли цу са ма ле ном де чи цом, ра до су се ода
зи ва ли; исто та ко ако се мо гла уз пут по ро би ти ка ква је вреј ска рад ња 
и то су од ср ца ура ди ли. Ни шта их се ни је ти ца ло, ако су због то га 
доц ни је мно га ср ца за ку ка ла и мно га су за про ли ла. 

Свр шив ши та кав по сао, они су би ли за до вољ ни, јер су им же ље 
би ле ис пу ње не. А то је њи ма би ло глав но. 

Ни шта те же ни је, не го ући у ду шу бо ле сног чо ве ка. Ко то уме ве
што да из ве де, до бар је пси хо лог. 

Ве ћи на ле ка ра сва ко днев но то по ку ша ва. На жа лост ни њи ма не 
ис па да увек за ру ком, да ухва те исти ну. 

Кад је ка кво ор ган ско обо ље ње ту, бо же по мо зи, лак ше се до ла зи 
до са зна ња и до ци ља. Али ако је ду шев ни и жив ча ни си стем по ре ме
ћен, он да су са мо бо го да ни ле ка ри у ста њу, да на слу те по ре ме ћај. 

Од ка ко је све та био је чо век чо ве ку тај на, тим је ви ше бо ле стан 
чо век за го нет ка здра вом чо ве ку. 

Бо ле сне же ље и бо ле сне ми сли са свим су од дру гог ко ва од здра
вих же ља и здра вих ми сли. Њих не ра ђа здра во те ло и здрав дух не го 
бол и пат ња. У бо ле сном чо ве ку ср це друк чи је би је, плу ћа друк чи је 
ди шу, уоп ште цео ор га ни зам друк чи је се по на ша. 

С то га са бо ле сни ком, па још са те шким, по тре бан је са свим дру
ги на чин оп хо ђе ња не го са здра вим. 

Кроз на шу бол ни цу у 1917 го ди ни про шло је око 400 бо ле сни ка, 
ма хом Не ма ца из Не мач ке. Сви су они па ти ли, ка ко ко ји, од нај ра зли
чи ти јих бо ле сти. Не ке од њих, за бе ле жио сам по себ но. 

I Бо ле сник имао је бу ља ве очи, не мир но ср це и оби лан зној. Из 
да на у дан сла био је и мр ша вио. 

Шта се то у ње го вом ор га ни зму до га ђа ло? 
Услед не ке обо ле ле жље зде, рад те ла му по ве ћан је не ко ли ко пу та. 

Он се сам од се бе тро шио, јер су му и те ле сне и ду шев не сна ге сва ког 
ча са опа да ле. 

То је, раз у ме се, мно го ути ца ло и на ду шу ње го ву. 
И ако је по при ро ди био нер во зан, у по след ње вре ме би вао је све 

ви ше и ви ше апа ти чан. Чак ни о сво јим нај ми ли јим ни је хтео да го во ри. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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До бив ши пи смо од ку ће, он га је тек тре ћи или че твр ти дан отво рио. Па 
и он да ни је га на је дам пут про чи тао, не го у триче тир ма ха. 

На мо је пи та ње, ка ко му је, од го ва рао би, по сле ду жег ус те за ња, 
да му је до бро ал да би већ ма во лео, да му се от куд ле па смрт ја ви ла. 

Био је у ста њу, да по цео дан не уста је из по сте ље, из го ва ра ју ћи се, 
да му је та ко бо ље. 

И ако за и ста бо ле стан, ни је ње го ва бо лест би ла без на де жна и смр
то но сна. Али она као та ква ни је се мо гла на фрон ту и у Кар па ти ма 
ле чи ти, не го не где ду бо ко у по за ди ни и где ба рут ни је смр дио. 

II Бо ле сник, ни по сле све стра ног пре гле да, ни ка ква ор ган ска ма на, 
ни је се код ње га мо гла про на ћи. 

Ва жио је као здрав а у ства ри је био бо ле стан. Исти на ње го во те
ло би ло је све же али дух у ње му ни је био урав но те жен. Услед то га 
ње гов ка рак тер по стао је ла бав и не си гу ран. 

Он је по не кад и по да ну мо гао, да са ња и да ви ди не ке сен ке и 
утва ри, што обич ним смрт ни ма ни је би ло мо гу ће. 

Уоп ште цео ње гов жи вот био је та јан ствен и пун ча ро ли ја. Жи вио 
је ви ше у бај ка ма и по не ким ма гло ви тим пре де ли ма. 

Ствар ност ни је мо гао, да схва ти. И код сво је ро ђе не ку ће ни је 
умео, да се сна ђе. Ње го ва же на из гле да, да га је увек мо ра ла да во ди. А 
он опет био је под ње ном па пу чом. 

III Бо ле сник сум њао је у све што се око ње га до га ђа ло. Чак ни 
вре ме ни је увек хтео да рас по зна. Са свим му је све јед но би ло, дал је 
ју тро, под не или ве че би ло. 

Кад је на фронт пре го ди ну да на до шао, био је у бо љем и здра ви јем 
ста њу. Али от ка ко је чуо гр мља ви ну то по ва, био је на опа сној стра жи, 
ви део из бли зу хи тре Чер ке зе, пао је у оча ја ње. 

Раз у ме се, та кав вој ник ни је био за фронт. Он је у ста њу био, да 
сво јим др жа њем, сво јом кук ња вом обес хра бри, све уо ко ло се бе. 

Ни за бол ни цу ни је био по де сан. Ње го во ди вље зве ра ње на све 
стра не, пла ши ло је дру ге бо ле сни ке. 

Због то га је од мах че твр ти дан по слат да ље у по за ди ну. 
IV Бо ле сник био је чу дан бо ле сник. Он упра во и ни је био бо ле

стан. Он је пошто, пото хтео, да се из ву че са фрон та, пра ве ћи се да 
је те шко обо лео. 

Кад су га у бол ни цу до не ли, он је по ку шао, си му ли ра ју ћи па да
ви ча ра, да се ко чи, да шкри пи зу би ма, и да пре вр ће очи ма. 

Пр ви део 
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Ја сам га ипак пу стио, да се не ко вре ме у бол ни ци од мо ри. Већ 
су тра дан при знао је ме ни, из међ че тир ока, свој грех, из го ва ра ју ћи се, 
да му је на фрон ту до зло гр ди ло. 

Хтео је, ма на ко ји на чин, да се до че па по за ди не или чак да се вра ти 
ку ћи у Не мач ку. 

V Бо ле сник био је те жак бо ле сник. Це ла ње го ва плућ на ма ра ми
ца би ла је у за па ље њу. Гро зни ца га је сва ко днев но тре сла. 

Ли це му је би ло час бле до као кр па а час за ја пу ре но и цр ве но. Ка
шаљ га је и то су ви мно го му чио. Осим то га ја ке про ти сли је имао. 

Кад му је доц ни је лак ше би ло, во лео је, да се на ша ли. Уоп ште ни 
у нај те жим ча со ви ма ни је оча ја вао. 

Био је пе снич ке ду ше, пе вао ла ко. За час, па је пе сма ис пе ва на била.
Пе сме су му би ле ве дре и пу не осе ћа ја. Нај ви ше је при ро ду и ње

не ле по те опе вао и иди лу сла вио. 
VI Бо ле сник био је му зи кант и по ма ло ком по зи тор. У бол ни цу је 

до шао са за те че ним но га ма, што су му зи мус про зе бле би ле. 
У ње го вом пр тља гу, осим дру гих ства ри, би ла је и јед на вр ло ску

по це на хар мо ни ка. 
Кад се ма ло опо ра вио, по чео је, да из во ди све мо гу ће Бер лин ске 

шла ге ре и то та ко фи но и са вр ше но, да му се сва ко мо рао ди ви ти. 
Му зи ка, та је дин стве на и опој на ве шти на, што је и ср це и ду шу за 

час уме ла да по тре се, би ла му је уро ђе на. С њом се он ти трао, ка ко му 
је во ља би ла. 

Час као да је не ко од ту ге пла као, би ли су јој жа ло сни зву ци, час 
опет ве се ли, као да се сам рај пред на шим очи ма отва рао. 

Бо ле сни ци сви од ре да, са су зним очи ма, не тре ми це су слу ша ли 
ми ло гла сне ме ло ди је. 

Све ску по це не дро ге и ме де ци не ни су би ле у ста њу, да у та кој мери 
и та ко бр зо про ме ну жа ло сну ћуд бол ни це. На је дам пут све је по ста ло 
ве се ло. Чак на ли ци ма те шких бо ле сни ка, кад је хар мо ни ка за сви ра ла, 
при ме ћи вао се то пао осме јак. 

VII Бо ле сник до шао је у бол ни цу у до ста рђа вом ста њу. Оштра 
Кар пат ска кли ма, из гле да, ни је му го ди ла. Ње гов ор га ни зам вр ло сла
бе гра ђе ни је је под но сио. По за ни ма њу био је по зо ри шни кри ти чар и 
по дроб но по зна вао свет ску књи жев ност. 

Нај ви ше је бак ћао око Шек спи ра и око Ге теа, упра во око Ха мле
та и око Фа у ста. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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И ако је био Не мац, ви ше је це нио Ха мле та. Ха млет је, по ње му, и 
по фор ми и по са др жи ни, нај са вре ме ни је људ ско де ло. 

Вред но сти, што је Ха млет уста но вио, би ле су чи сто ду хов не. Све 
дру ге вред но сти би ло вред но сти хар мо ни је (Ге те), би ло вред но сти 
мо ћи (Ни че), он је сво јим ге ни јем обо рио. 

Ве ро вао је, да је све зе маљ ско про ла зно, а да је је ди но дух ства ра
лач ки и ве чит. 

VI II бо ле сник био је хе ми чар. У јед ном око ва ном сан ду че ту но сио 
је пу но фла ши ца са раз ли чи тим ре а ген ци ја ма и увек не што ме шао у 
ста кле ним епру ве та ма. 

Ње га, из гле да, ни шта дру го осим хе ми је ни је за ни ма ло. 
Кад му је слу чај но ис па ло за ру ком, да по не ки за да так до бро ре ши, 

он је био од ра до сти ско ро из ван се бе, сма тра ју ћи се бе за ве ли ког про
на ла за ча.

Уоп ште он је са њао, да ће јед но га да на пу тем хе миј ских екс пе ри
ме на та про на ћи но ве, не чу ве не исти не. 

У по та ји пак, он је уо бра жа вао као и све ал хе ми сте, да ће на кра ју, 
да из мућ ка зла то и дру ге пле ме ни те ме та ле. 

Та „фик са иде ја” го ни ла га је и да њу и но ћу. 
IX бо ле сник био је сав у оча ја њу, што је рат та ко ду го тра јао, же ле

ћи, да се што пре свр ши, да би већ јед ном мо гао сво ју дра гу ве ре ни цу 
при ве сти ол та ру. 

У ср цу се бо јао, да у ње го вом от су ству, не ко дру ги не при до би је 
ње ну ду шу – по стао је бо ле сно љу бо мо ран. 

Услед то га имао је као не ке на па де – не ку вр сту при тру се – и у 
по след ње вре ме ја ко опао. 

Пред ње го вим очи ма стал но је леб де ла сли ка ње го ве дра ге, чак у 
сну он је пру жао ру ке, да је за гр ли. 

И ако су га због то га дру ги бо ле сни ци ко ре ли, он је и да ље пра вио 
слич не глу по сти. Гла сно је до зи вао и као, да је сам у бол ни ци био, за
кли њао се, да ће јој оста ти веч но ве ран. 

Та мла да лач ка бо лест и ако на пр ви по глед ла ка, би ла је по сво јој 
при ро ди те шка. 

Али ипак њој зи је би ло ле ка: та квог бо ле сни ка, ни је би ло са вет но 
др жа ти ду же вре ме по бол ни ца ма, не го да ти му ду жни од мор, да се 
код ку ће и у за гр ља ју дра ге сми ри. 

X Бо ле сник имао је од вре ме на на вре ме чуд не ми сли и на ви ке. 
Та да би уо бра зио, да у ње го вом ор га ни зму, осим ње го вог ја, има де још 
не ко стра но би ће. 

Пр ви део 
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Ина че кад би те стра шне ми сли ис че зле, био је са свим тре звен и 
при се би. 

По за ни ма њу био је глу мац. 
Увек, кад год би не што ле по и из ван ред но хтео, да на гла си, по чео 

је уз ви ше ним гла сом, да де кла му је. 
У кр ви му је би ла глу ма. Умео је ве што, да се и у нај те жим уло га ма 

сна ђе. 
Кад би до бре во ље био, при ка зао би нам по ко ју те жу сце ну – ма

хом мо но ло ге. Ту је био не над ма шим. 
Ако је тре ба ло, да ју нак ко ма да пла че, да ку не, да се све ти, он је 

искре но све то чи нио, као да га се лич но ти ца ло. 
Сав пре дат игри, осе ћао је ра дост и сми сао жи во та. Био је и ду шом 

и те лом пра ви умет ник. 
XI бо ле сник био је по при ро ди вр ло ста ло жен. Сва ку ми сао, што 

је из ре као и по фор ми и по са др жа ју, би ла је на свом ме сту. 
Ње го ва нај о ми ље ни ја те ма би ла је свет ска по ли ти ка. Он без по

ли ти ке ни је мо гао, да за ми сли жи вот. По ли ти ка, по ње му, би ла је и 
оста је, је ди ни по кре тач сви ју свет ских до га ђа ја. 

Са мо по ли ти ка не сме, да се схва ти уско и бу квал но. Ње ну су шти
ну и фи ло зо фи ју са мо ве штак – по ли ти чар мо же, да са зна и оце ни. 

Нај ве ћи и нај пле ме ни ти ји умо ви, кад је по треб но би ло, би ли су 
во ђе на род не. То су би ли бо го да ни ду хо ви, ко ји су уна пред пред ви ђа
ли до га ђа је и чу ва ли на ро де од про па сти и ро бо ва ња. 

Сло бо да, о ко јој се то ли ко са ња, би ла је њи ма увек као нај ве ћа 
све ти ња. У име ње но по зи ва ли су они на ро де, да се бо ре, да се па те и 
да на кра ју по бе де а по сле по бе де, да је чу ва ју као очи у гла ви. 

Сло бо да и то сло бо да у свим прав ци ма, би ла је пра вим и ве ли ким 
по ли тич ким во ђа ма, иде ал и зве зда во ди ља. 

На жа лост сит не и ма ле ду ше мно го пу та зло у по тре би ле су је и 
под ње ним име ном и ње ним пла штом по чи ни ле кр во лоч на бе за ко ња. 

XII Бо ле сник нит је био бо ле стан, нит пот пу но здрав. У бол ни цу 
је до шао, да се ма ло од мо ри. Исти на, он ни на фрон ту ни је богзна како 
био за по слен. 

По за ни ма њу био је ак ти ван офи цир. Ипак му је ба рут смр део, 
ви ше би во лео, да је не где у Бер ли ну код сво је при ја те љи це на жу ру 
био. Ку као је, ка ко је те шко у ра ту про во ди ти да не и да је је два че као, 
да се рат свр ши. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ви де ло се, да му рат ни је за ни мао ду шу. Као ак тив ни офи цир, 
тре бао је сад или ни кад, да се по ка же ју нак. 

Он је од ра та бе гао као ђа во од кр ста. Ни на крај па ме ти му ни је 
би ло, да се бо ри и да се жр тву је. 

Јед ном при ли ком ми је ре као кад офи цир не мо же, да по ста не 
На по ле он, он да бо ље, да га не ма. Без и ме ни ју нак го ри је од про сја ка. 

XI II Бо ле сник имао је по глед као да је с њи ме хтео, да за стра ши 
цео свет. Ва зда је не што кроз зу бе му млао, ве штач ки ка шљу цао и пред 
со бом пљуц као. 

Био је до ср жи нер во зан и увек зле во ље. Иза фрон та вр шио је 
оба ве штај ну слу жбу. 

Сва ко га, ко га би срео или по гле дао, др жао је за рђа вог чо ве ка. 
По ли циј ска слу жба то ли ко га је по ди вља ла, да је био у ста њу, да и сво
је нај ро ђе ни је зло ста вља. Дру штво ни је тра жио, ни ти га је тр пио. Ако 
би се са мо три чо ве ка на шла за јед но, па још у ве се лом рас по ло же њу, 
од мах би по сум њао у њи хо ву ис прав ност. На ви ка му је би ла, да иза 
за се де вре ба и да ве ру је у за ве ре. 

Чо ве ка ко ско та тре ба укро ти ти, тек он да је он по слу шан. Пу сти
ти га, да сло бод но ди ше, био би нео про сти ви грех. Та ко је ми слио и 
осе ћао он, кад је у нај бо љем рас по ло же њу био. А кад би се слу чај но на 
не што на љу тио, он да му у мр жњи ни је би ло рав но га. Да му је то га тре
нут ка до вољ не сна ге би ло, ваљ да би цео свет у прах са тро. 

XIV бо ле сник био је зе мљо рад ник из око ли не Бер ли на. Имао је 
ма ло имањ це, ко је је умео до крај но сти, да ис ко ри сти. 

Кра ве су му ве ли ку ко рист до но си ле: мле ко, сир, кај мак сва ко
днев но је про да вао; осим то га и по вр ће, осо би то ра но у про ле ће, јер је 
он и зим ску ба шту имао. 

Ра дио је и он и же на и да њу и но ћу. У по след ње вре ме и де ца су га 
мо гла, да ис по мог ну. 

Ње го ве ми сли за вре ме це ло га ра та би ле су око ње го вог до ма злу
ка и око ње го ве ку ће за ба вље не и око ње го ве ку ће за ба вље не. 

Кадгод је мо гао, он је са фрон та пи сао, да ју ћи сво ме дру штву са
ве та и по у ке, ка ко да се код ку ће упра вља ју. Ка кво се ме, да иза бе ру, где 
што да по се ју, ка ко кра ве да не гу ју, све је то по тан ко у ње го вим пи сми
ма ста ја ло. 

По том ње го вом на ло гу, има ли су код ку ће са мо, да се вла да ју и 
сва ка ствар је мо ра ла, да ис пад не ко што тре ба. 

Пр ви део 
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Без то га ње го вог са ве та те шко, да би се ње го ва же на и де ца уме ла 
сна ћи. 

Рат је за ње га био ве лик те рет. Он је у ње му уче ство вао, јер је као 
гра ђа нин на то био оба ве зан. Да су ње га пре об ја ве ра та пи та ли и да 
се он смео из ја сни ти, он би пр ви устао про тив ра та. 

XV бо ле сник био је но ви нар. Он се као и сви рат ни до пи сни ци пра
вио ва жан. Сва ку ствар он је бо ље хтео, да зна и да раз у ме не го ико дру ги. 

По зи вао се на ње го ве те сне ве зе са Но ви нар ским би роом  (Press 
bu re au). Пре ма то ме ни ко пре ње га ни је мо гао има ти тач ни ја оба ве
ште ња о рат ној си ту а ци ји. 

И за и ста сва ко днев но до би вао је он са ма ши ном от ку ца не ве сти, 
где су и по след њи те ле гра ми спо ме ну ти. На ма ме ђу тим он је са мо до
бре ве сти ка зи вао, а ло ше пре ћут ки вао. 

Та кав је уоп ште био оби чај и код Вр хов не ко ман де. Отуд ми ни
ка да ни смо тач но зна ли о че му се ра ди ло. 

Ако смо ма ки ло ме тар на пре до ва ли, лу па ло се у ве ли ки до бош, а 
ако смо се по вла чи ли, све је ишло, ко на ма за но, по на шем пла ну. 

Јав но се ни кад ни је при зна ло пра во ста ње ства ри. 
Али на кра ју ипак је на род до знао исти ну. 
Ши ром це ле Ау строугар ске Мо нар хи је по тај но се про ши ри ла 

вест да је рат из гу бљен. С то га би сва ка кап кр ви улу до би ла про ли ве
на, кад би се и да ље ра то ва ло. 

Где је та кво схва та ње ухва ти ло ко ре на, ту се ни је мо гло ра чу на ти 
на би ло ка кав успех, ту је је ди ни спас био, да се што пре и што бр же 
по ло жи оруж је. 

XVI бо ле сник био је, не ма сум ње, нео би чан чо век. Це лог свог ве
ка он је стал но пу то вао и то кроз цео свет и пре ко це ле ку гле зе мљи не. 
Је зи ка је то ли ко знао, да их ни на бро ја ти ни је мо гао. Али ни је дан није 
до бро знао. Чак ни Не мач ки ни је го во рио ко што тре ба. 

За ње га је рат био пра ви па као. Он је на у чио, да ра ди, шта хо ће, 
да иде, ку да хо ће, уоп ште да има сло бо ду као пти ца на гра ни. 

А у вој сци мо рао је хтео не хтео, да се под врг не ди сци пли ни и 
ре ду. Сто га је он и вој ску и рат про кли њао. 

Имао је та ле нат, да вр ло жи во ис при ча сво је до жи вља је. Као из 
ру ка ва ва дио је анег до ту за анег до том. 

Све што је ка зао би ло је ле по али и ја ко не ве ро ват но. 
Он са мо на Мар су што ни је био, ина че по зе мљи, свуд га је суд би на 

ба ца ла. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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По не кад био је на бан ке ти ма са пр вим др жав ни ци ма, да од мах 
по сле то га до пад не там ни це; др жао се не ко вре ме са по бу ње ни ци ма, 
да по сле без сти да при ста не уз вла ду. Уоп ште ње гов жи вот био је ис пре
пле тан нај ве ћим крај но сти ма. 

Не ко ли ко пу та свет ске но ви не об ја ви ле су, да је он не где у Ази ји 
по ги нуо а по сле из ве сног вре ме на опет се о ње му мно го пи са ло. 

Та кав чо век ни у ка квој ства ри ни је био по у здан а нај ма ње у ра ту. 
Ње га је не пре ста но го нио на гон, да пу ту је. Без то га на го на, он не би 
мо гао да жи ви. Кад би га на јед но ме сто при ве за ли, он би од ту ге и 
жа ло сти бр зо ска пао. 

Ши ро ки ви дик, жар ко сун це, не пре глед не пу сти ње, би ле су ње му 
дра ге. Све дру го на све ту др жао је, да је без дра жи и без вред но сти. 

XVII бо ле сник би ла је јед на ка лу ђе ри ца. Она је од по чет ка ра та 
пра ти ла вој ску. У бит ци код Вер де на мал ни је пла ти ла гла вом. 

Би ла је то ви со ка, тан ка пла ву ша. Очи је увек има ла спу ште не и 
би ла озбиљ на ви ше не го што је тре ба ло. 

Сла ва Не мач ке, по њој зи, би ла је и сла ва бож ја. Нем ци су се бо
ри ли да хри шћан ска кул ту ра за вла да све том. Она је у то као у све то 
Еван ђе ље ве ро ва ла. 

Бог ће увек би ти са ја ким Не мач ким ба та љо ни ма. То је Би змарк 
твр дио, а то је и про шлост по ка за ла. 

Ако се тре нут но не што и устук не, то је, да се су тра још са ве ћим 
по ле том на пред кре не. 

Где се Не мач ки дух по ја ви, ту не мо же би ти за сто ја, не го са мо на
пред и ве чи то на пред. 

XVI II бо ле сник, био је да га та ко на зо вем: „сва штар”. Да опра ви 
сат, да за кр пи ци пе ле, да оку је ко ла, све уоп ште, што се за ми сли ти 
мо же, умео је он, да ура ди. 

Ни кад га чо век ни је мо гао, да ви ди, да се од ма ра. Стал но је био у 
по слу. 

По ред свег то га ни је у жи во ту имао сре ће. Та ман, да је не што по
сти гао а не ко дру ги иза ње го вих ле ђа, отео му је плод. 

Же нио се не ко ли ко пу та и то са мо око вр бе. На по слет ку и то му 
је до са ди ло. 

Ал ко хол је тро шио ви ше не го што је тре ба ло. То му се ви де ло по 
за те че ном но су и по бу ља вим очи ма. 

Рат га се ни је мно го ти цао. Уче ство вао је у ње му са мо то ли ко, да 
се не ка же, да је бе гу нац. 

Пр ви део 
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Од ра та ни је оче ки вао, да му се суд ба про ме ни. 
По ње му, жа ло сни су би ли љу ди, ко ји су по сле ра та оче ки ва ли 

пе че не ше ве. 
Све је то са мо лаж и пу ста об ма на би ла. 
По сле ра та тек ће, да на сту пи бе да. 
XIX бо ле сник во лео је, да се лиц ка. Стал но је у ру ци др жао ма ло 

огле дал це. 
Оде ло је чи стио и кад је тре ба ло и кад ни је тре ба ло. 
Уо бра зио је, да је нај леп ши чо век на све ту. У дру штву се по на шао 

као да је био жен ско ство ре ње. Ипак ни ко од нас ни је при ме тио, да је 
сек су ал но пер вер зан. 

Код ње га је во ља, да одр жи рав но те жу, би ла ја ка. Друк чи је он ни
ка ко не би мо гао, да са вла да свој на гон, што га је го нио, да из вр ши 
не до зво ље не рад ње. 

Бор ба из ме ђу ње го вог ра зу ма и ње го вог на го на увек се за вр ши ла 
са по бе дом ра зу ма. То је ње га си гур но мно го му ке ко шта ло, али на
гра да за то би ла је, да га због то га ни је гри зла са вест. 

О ра ту је го во рио и ова ко и она ко. А све је то би ло у зна ку пи та ња. 
Кад се рат бу де свр шио, ви де ће мо, ко ће има ти пра во. 
Та ко би он увек уз вик нуо, кад се о ра ту рас пра вља ло. 
XX бо ле сник. Ко би мо гао, да му ухва ти кра ја и кон ца. Он је као 

ка ме ле он ме њао сво ју ћуд. 
Та ман, да смо не што ви ше о ње му са зна ли, кад ал он је сво јим 

но вим из ја ва ма све то тум бе окре нуо. 
Чуд но ва ти ји тип ду шев не за го нет ке ни је се мо гао за ми сли ти. 
Ни је био бо ле стан а ни је био ни здрав. Умео је ло гич ки да раз ми

шља а суд му је ипак био не ло ги чан. 
Ипак он се ни је мо гао ни у јед ну вр сту ду шев них бо ле сни ка увр

сти ти, ма да се са мо та мо тре бао да тра жи. 
Ње го ве там не ми сли би ле су из ра же не у ка лам бу ри ма и у за го

нет ка ма. 
Ма ка кав раз го вор, да се во дио, он се са мо са њи ма слу жио. 
Нај ма ња сит ни ца спо ља у ње го вом мо згу иза зи ва ла би без број 

чуд них тре пе ре ња. Та тре пе ре ња он би он да бе све сно, не во де ћи мно го 
бри ге, дал то има ка квог сми сла, без ика квог ре да јед но с дру гим по ве зао. 

Раз у ме се, да је та кав на чин ми шље ња био по гре шан. Прет ста ве 
пак та ко до би је не би ле су не ја сне и вр ло ко ле бљи ве, а оп ће ње са спољ
ним све том не до вољ но и те шко. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Он је сваг да са мо у по ла мо гао све сно, да се из ра зи, за др жа ва ју ћи 
дру гу по ло ви ну за се бе у бе све сном ста њу. 

О ра ту с њим се ни је мо гло раз го ва ра ти. Он га је час про кли њао 
а час у зве зде ко вао. Ње го ва је не сре ћа би ла, да су га вој не вла сти, без 
до вољ ног по зна ва ња и све стра ног пре гле да, упу ти ли на фронт, где 
ње го во ме сто ни ка ко ни је би ло. 

Али, он је ко и мно ги дру ги, мо рао, да по пу ни пра зни ну, што је 
рат у то ку три го ди не, ство рио. 

Ви ше од го ди ну и по про ве ли смо на истом ме сту. За то вре ме чи
та ва на се о би на по ди гла се око ло нас. 

Јед но с дру гим ми смо се сви по ла га но спри ја те љи ли, као да смо 
сви за јед но на том ме сту ро ђе ни. На ше на ви ке по ста ле су слич не и 
бли же јед на дру гој, не го кад смо се пр ви пут су сре ли. 

Ако је не ко ме од нас не што фа ли ло, ми смо га сви гле да ли, да уте
ши мо а ако је не ко ме до бро ишло, ми смо се ра до ва ли и би ли срет ни. 

Исти на чин жи во та и иста кли ма, ство ри ла је у на ма иста рас по
ло же ња. Ма да ра сно раз ли чи ти, осе ћа ли смо се као бра ћа. 

Ка ко је наш фронт за це ло то вре ме ско ро са свим ми ро вао, мо гли 
смо без ика кве бо ја зни, као да смо код сво је ку ће би ли, жи ви ти. 

Што год нам је тре ба ло, има ли смо у до вољ ној ме ри. Оску де ва ли 
ни смо ни у че му. 

Чак смо и ма лу би бли о те ку има ли. 
Књи ге, што су се ус пут у на пу ште ној Оти ни ји, На двор ни, Де ла

ти ну и Ко ло ме ји при на шем по вла че њу на шле, би ле су пре да те на шој 
бол ни ци. Да су слу чај но та мо оста ле, си гур но би се ља ци са њи ма ва тру 
па ли ли. 

Ме ђу тим на ма, оне су ја ко до бро до шле. Ми смо их од свег ср ца 
при ми ли и сва ку њи хо ву реч гу та ли. Ве ћи на књи га би ла је на не мач
ком и на фран цу ском је зи ку. 

Ви ше пу та по сле чи та ња на ста ла је жуч на де ба та. Ту се за пра во 
ви де ло, кол ко је ко вре дио. 

По не ки уо бра жен ко, мо рао је, пре не го што је де ба та за вр ше на, 
да се по ву че и да по ло жи оруж је. 

Код Не ма ца ни је то би ла сра мо та. Кад је не ко од њих при ме тио, 
ма ка ко горд био, да су му раз ло зи сла би би ли, он је без нај ма ње срџ бе 
по ву као или про ме нуо сво је твр ђе ње. 

По сле де ба те, као да ни шта ни је би ло, сми ри ли су се ду хо ви. 
Јед ном при ли ком ипак до шло је до ма ло ве ћег не спо ра зу ма. 

Пр ви део 
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Рас пра вља ло се о ле пој књи жев но сти. 
Емил Зо ла био је не ко вре ме пр вак фран цу ске књи жев но сти. Ње

го ва мно го број на де ла чи та на су и мно го из ван Фран цу ске. Он и ње
го ви след бе ни ци на зи ва ли су се ре а ли ста ма, чак и на ту ра ли сти ма. 

У исти ни сви они би ли су ро ман ти ча ри али у са свим дру гом сми
слу не го што је био Вик тор Иго и ње го во до ба. 

Са ре а ли ста ма, Фло бер том и Бал за ком ни је он ни шта за јед нич ког 
имао. Ова дво ји ца би ли су бо го да ни и здра ви пи сци, ко ји су ство ри ли 
без број са вр ше них ка рак те ра а он Зо ла био је де ка дент и сву да са мо 
бо ле сне ти по ве тра жио. 

Пред ње го вим очи ма, све што га је оп ко ља ва ло, би ло је та јан стве но 
и пу но за го нет ки. Ве тар кад је ду вао, сун це кад се ра ђа ло и за ла зи ло, 
уоп ште све при род не по ја ве би ле су у ње го вим опи си ма као не ка злу
ра да си ла при ка за не, уле ва ју ћи нео бја шњи ви страх све му, што је на 
зе мљи по сто ја ло. 

Ни је он да чу до, што је он на по слет ку пао у те жак ми сти ци зам и 
ве ли чао неока то ли ци зам. 

Као што се у мно гом че му, та ко се Зо ла и у из бо ру сво јих те ма 
ва рао. Он је ве ро вао да је по ро ди ца „Ру гонМа картс” (Ro u gonMac
quаrts), чи ју је исто ри ју он у два де се так де бе лих све за ка из нео, чи сто 
гра ђан ска по ро ди ца за вре ме На по ле о на III би ла. 

Ме ђу тим ствар је у том по гле ду са свим друк чи је ста ја ла. Ме сто, 
да је здра ву стра ну фран цу ског на ро да по сма трао, он је у сво јим де ли
ма већ ма во лео да ње го ве бо ле сне прох те ве раз гла ба. 

Ње го ви глав ни, па и спо ред ни ти по ви би ли су или бив ши љу ди 
или не у рав но те же не аван ту ри сте. Сви они би ли су не за до во ље ни ци 
и пе си ми сте. Код сви ју њих би ла је же ља, да се ста ње, што је по сто ја ло, 
из ме ни и то не ми лом, не го си лом. 

По њи хо вој ло ги ци, прав да, мо рал и по ли ти ка мо ра ла су се тум бе 
окре ну ти а све што је у то ку ве ко ва те шком му ком ство ре но, раз ру шити. 

Са свим нов по ре дак и нов свет тре бао је, да вас кр сне из пе пе ла. 
Зо лин на чин при ча ња био је је дин ствен. Исти на он је фран цу ски 

је зик у мно го че му обо га тио, али у мно го ме и из о па чио. 
Ње го ви опи си „mi li eu”a, од ко јих је у сва кој књи зи на сто ти не 

би ло, би ли су ма хом та јан стве ни и кон фу зни. Ни је им се зна ло ни ре па, 
ни уши ју, а ско ро увек би ли су без ика кве ве зе са су шти ном ства ри. 

Нај жа ло сни ја му је би ла ма на, што је, ве ру ју ћи, да је он је ди ни пра
ви при ја тељ не за шти ће них, њи хо ве бо ле сне же ље, њи хов из о па че ни 
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је зик и њи хов не мо ра лан и не при ро дан жи вот ве ли чао. У том свом 
по гре шном схва та њу, ишао је он та ко да ле ко, да је нај гру бље и нај од
врат ни је при зо ре са нај ве ћим ужи ва њем опи си вао. И то чи нио не 
са мо код љу ди не го чак и код жи во ти ња (La Ger re). 

Био је сав ван се бе, кад је мо гао, да ви ди и опи ше сву бе ли ну до њег 
жен ског оде ла (L’as som mo ir). 

За дах пр ља вих пре зно је них жен ских ко шу ља и га ћи ца уз бу ђи вао 
је до лу ди ла ње го ву ма шту (Au bo u he ur des da mes). 

Без ика квог сти да, он је све то би ра ним ре чи ма ис при чао, на го ве
шта ва ју ћи, да се иза све га то га још не што мно го де ли кат ни је скри ва ло. 

Шта је то би ло и луд је мо гао без по му ке зна ти. 
По ред све га то га фран цу ска пу бли ка гу та ла је сва ку ње го ву реч. 
Ње гов ро ман „La Débâcle” по сле про па сти и па да На по ле о на III 

1870 г. сил но је по тре сао оја ђе на фран цу ска ср ца, исто та ко и ро ман 
но вац (Lar gent) по сле стра шног нов ча ног кра ха 1882 год. Ger mi nal и 
тр бух Па ри за (Le ven tre du Pa ris) би ли су оми ље ни код свих пра вих 
ре во лу ци о на ра. 

Ro me, Pa ris, Lo ur des, са сво јим тен ден ци о зним на ме ра ма и чуд ним 
иде ја ма чи та ни су по нај ви ше у мла дока то лич ким кру го ви ма. 

La fe con di te, la ve ri te, la li ber te и дру га слич на де ла би ла су на ме
ње на омла ди ни. 

Оста ла мно го број на де ла као: Na na, L’as som mo ir, La Ger re, Le Rêve, 
La bête hu ma i ne, Pоt Bo u il le, L’œuvre, La voi de vi vre, La Curée, La Con qu e te 
de Plas sans, Con tes a Ni na, би ла су, чим су се по ја ви ла, рас про да та. 

За це ло то вре ме фран цу ска га је ма зи ла и сла ви ла као сво га нај ве
ћег си на и ге ни јал ног књи жев ни ка. У је дан мах мал Зо ла ни је про гла
шен за во ђу свет ске књи жев но сти. 

Шта се то за пад ним на ро ди ма до па ло у Зо ли ним де ли ма? 
Евро па је по сле Фран цу сконе мач ког ра та би ла ја ко за мо ре на о 

од ср ца же ле ла ми ра. Жив ци Евро пе би ли су ис тро ше ни. Мно ги, ко ји је 
до ју че био здрав као дрен, услед ве чи тих кри за, из гу био је рав но те жу. 

Та ко је број ду шев но и жив ча но обо ле лих ра стао на гло из да на у дан. 
Сви ти бив ши и по ср ну ли љу ди че ка ли су спа са од Зо ле и ње го вих 

уче ња. Бо лест њи хо ва би ла је мал те не и бо лест Зо ли на. Отуд су се они 
бр зо јед но на дру го на ви кли. 

Зо ла им је при чао све, што је њи ма би ло ми ло. 
Ње го ва ства ра лач ка ду ша и ако бо ле сна, уме ла је нео бич но сна жно 

и при ма мљи во да из не се све, што је уз не ми ре но по ко ље ње же ле ло. 
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Ка ко је свет ска кри за пред крај XIX ве ка у Евро пи по че ла, да по
пу шта а жив ци на ро да по че ли, да се опо ра вља ју, број Зо ли них обо жа
ва о ца опао је ја ко. 

На ро ди здра ви же ле ли су и здра ву књи жев ност. 
Не мач ки ин те лек ту ал ци и ако су вред но чи та ли Зо лу, ипак им он 

ни је при ра стао за ср це. 
Мно го штошта ни су они ње му одо бра ва ли. 
Он је на кра ју ипак био ва трен фран цуз. Ње го ва сла ва, би ла је и 

сла ва Фран цу ске. 
По сле по бе де од 1871 г. ни су Нем ци мо гли да гле да ју, да Фран цу

ска до ђе к се би и да бу де опет ја ка. А нај ма ње су мо гли тр пе ти да Фран
цу ска опет узме узде у сво је ру ке и да Евро пу по ве де, ку да је она хте ла. 

По ред та квих пред ра су да ни су Нем ци мо гли би ти ни пре ма Зо ли 
објек тив ни. Бо ја ли су се, да се он сво јим ге ни јем не на мет не као во ђе 
свет ске књи жев но сти. То би по бе ђе ном фран цу ском на ро ду и ње го вој 
су је ти сил но ко ри сти ло. 

И ако је Фран цу ска би ла сло мље на, ипак дух Фран цу ске ни је кло
нуо, он се и да ље раз ви јао. 

Спи си Зо ли ни би ли су сна жан од јек ду хов не сна ге по ни же не 
Фран цу ске. 

Што су Нем ци код Зо ле це ни ли, то је би ла ње го ва плод ност и ње
гов ми сти ци зам. А те две осо би не као сво је ро ђе не, уме ли су Нем ци, 
да ра зу му и да схва те. 

Нор ве жа нин Хен рик Иб зен био је од јед ног де ла Европ ске ин те
ли ген ци је из ви кан за во ђу свет ске књи жев но сти. У то до ба ње го ве 
дра ме би ле су пре пла ви ле свет ске по зор ни це. У њи ма је, он као не ки 
про рок на го ве шта вао но во до ба. Слу ша ју ћи га, свет се убе зек нуо, јер 
су ње го ве ми сли и иде је би ле не са мо чуд не не го и ча роб не. 

Све што је по сто ја ло и чвр сто би ло, има ло је, да се сру ши, ка ко 
дру штво, та ко и др жа ва. А је ди но по је ди нац као нај дра го це ни је бла го 
на све ту, имао се, да одр жи и очу ва. 

То је био, ни ма ње ни ви ше не го чист анар хи зам. Али анар хи зам, 
што је у се би са др жа вао пу но за но сних ре чи и сли ка, у ви ду сим бо ла 
и за го нет ки. Као та кав тре бао је, да за ра зи сво јом ма ђи јом и ср це и 
ду шу це ло га све та. 

Ко ле бљи ви ка рак те ри, нај пре же не а за тим и љу ди бр зо су се пре
да ли, јер их је дух Иб зе нов без ика квог от по ра, пот пу но хип но ти сао. 
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Као ни је дан дра ма ти чар он је умео, да скра ти вре ме зби ва ња и да 
уде си, да се рад ња оба ви мал те не на истом ме сту. 

Осим то га ве што је ис ко ри шћа вао сву по зо ри шну тех ни ку, же ле
ћи да с њо ме по ја ча тен ден ци о зну ми сао, би ло ко јег свог де ла. 

Ма да су му сва де ла би ла про же та истим иде ја ма, ипак је он умео, 
да их пре ма зна ча ју и пре ма по тре би, у ра зним об ли ци ма, из ра зи. У 
том по гле ду био је не над ма шив. 

Сва ко ње го во но во де ло, ма ко ли ко, да је на ли чи ло на ста ро, ипак 
је у свет ској јав но сти до че ки ва но са ра до зна ло шћу. Зна ло се уна пред, 
да ће се по ред ста рих ње го вих ми сли, на и ћи и на по ко ју но ву. 

У сва ком ње го вом би ло ста ри јем, би ло но ви јем де лу, ре дов но се 
на ла зио по не ки ро ди тељ ски грех, што се тре бао ис по ве ди ти и по ка ја ти. 

Си но ви и уну ци мо ра ли су да се па те и бо лу ју због нео б у зда них 
стра сти њи хо вих да љих и бли жих пре да ка. Мно го пу та то су би ле па
кле не пат ње и ду шев не кри зе пот пу но не ви них љу ди. 

Све ти ња по ро ди це и чвр ста ве за дру штве на, услед то га по че ла је 
да ла ба ви и да тав ни. 

Ме ђу су пру жни ци ма по ја вио се дух не спо ра зу ма и сва ђе а по сле 
ма ло и рас цеп. 

Же на је са ма се бе про гла си ла сло бод ном и не при ко сно ве ном, 
оста вив ши ку ћу и де цу, да у бе лом све ту по тра жи дру гу, леп шу сре ћу. 
У нај бо љем слу ча ју, ако је оста ла и да ље у ку ћи, он да је опет нео гра
ни че но хте ла, да вла да и да го спо да ри. Њен муж и ње на де ца тре ба ли 
су да јој се без у слов но по ко ра ва ју. 

Нај глу пље и нај чуд но ва ти је ње не прох те ве и ка при це мо рао је 
чак и свет да при зна. 

Муж је, по ње му, увек био крив и мо рао, да ис па шта. 
Кад је Иб зен ко ју сво ју лич ност ви ше хтео, да из дво ји он ју је са 

без број не ја сних и за го нет них ми сли оп те ре тио, та ко да је она као неко 
не схва тљи во би ће из гле да ла. 

Сви су он да оче ки ва ли да ће та ква нео бич на лич ност мно гу свет
ску тај ну од го нет ну ти. Ме ђу тим, раз о ча ре ње је би ло ве ли ко, кад се 
по сле све га уви де ло, да је и нај но ви ји по ку шај био са мо по на вља ње 
ста ро га. 

У сви ма ње го вим де ли ма бо ри ле су се нај ра зно вр сни је иде је јед на 
про тив дру ге. А љу ди, што су те иде је за сту па ли, би ли су ско ро не при
мет ни и спо ред ни. Они су ви ше ме ха нич ки са мо ишли тра гом, што су 
до тич не иде је про по ве да ле. 
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Кр ви и су за код ње го вих ју на ка ни је би ло. 
Исти на све се свр ша ва ло са пра ском и са не чу ве ним шкан да ли ма 

али без жи во та и без ика кве ве ће тра ге ди је. 
От куд он да, да је име и сла ва Иб зе на би ла та ко зна чај на, да је цео 

обра зо ван свет ње го вог до ба ве ро вао, да је он је ди ни по зват, да са сво јим 
иде ја ма пре о бра зи дру штво и по ка же си гу ран пут ка све оп штој сре ћи? 

За ње го во вре ме ни је дан пе сник, ни књи жев ник, ни је имао то ли
ко та лен та, ни то ли ко сме ло сти, да за га зи у нај та јан стве ни је про бле ме 
чо ве чи је ду ше као што је он учи нио. 

Он је као не ки ду шев ни опе ра тер сец као сва ку чо веч ју ми сао и 
сва ку чо веч ју же љу, у на ди да ће та ко до зна ти по след њу исти ну. 

Ште та је са мо би ла, да је ње гов дух у свом ства ра њу мно го под ле
гао не здра вим на дах ну ћи ма. 

Али по ред свих тих ма на он је ипак умео, да ство ри не ко ли ко 
дра го це них де ла, што су ње го вом до бу слу жи ла на част. 

Та де ла ће, кадгод бу де оце њи ва но ње го во вре ме, би ти из дво је на 
и оце ње на као злат на зрн цад у исто ри ји свет ске књи жев но сти. 

Ње го ва знат ни ја и по зна та де ла су: На род ни не при ја тељ, Утва ри, 
Ди вља пат ка, Бранд, Ро змер хом, Гра ђе ви нар Сол нес, Но ра, Ко ме ди ја 
љу ба ви, Сту бо ви дру штва, Хе да Га блер и дру га. 

По узо ру на Шек спи ра из дао је он и јед ну књи гу пе са ма, где је у 
из ван ред но фи ној фор ми и у кит ња стом сти лу из лио сво ја нај ин тим
ни ја осе ћа ња. 

Нем ци су Иб зе на не са мо це ни ли, не го и во ле ли због ње го вог кул
та лич но сти и ви со ке пе снич ке вред но сти. 

За ме ра ли су му, што је ру шио и ра за рао по ро дич ни жи вот, дру
штво и др жа ву а при том про по ве дао отво рен је рес. 

По сле Лајб ни ца, Спи но зе, Кан та и Шо пен ха у е ра свет је оче ки вао, 
да ће не при вид, не го су шти ну ства ри (Ding an sich), што они ни су 
мо гли да до зна ју, не ко ме ипак по ћи за ру ком, да је уо чи. 

Исти на, от ка ко је све та и нај ум ни ји ду хо ви про ба ли су, да је са знају. 
У ту свр ху из ми шља ни су и ство ре ни мно го број ни фи ло зоф ски си стеми, 
да ве ћи на од њих од мах за тим пад ну у за бо рав и усту пе ме сто дру ги ма. 

Сва ки век имао је сво је по гле де на свет и из гра ђен ка кавта кав 
фи ло зоф ски си стем. 

Пред крај XIX ве ка тре бао је Фри дрих Ни че, да ство ри нај но ви ји 
фи ло зоф ски си стем и да на су прот Кан ту, до ка же, да је моћ чо ве чи јег 
ума нео гра ни че на и спо соб на да ре ши и по след њу тај ну све та. 
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На жа лост Ни че тај огро ман за да так ни је мо гао, да из ве де. На 
про тив, он је сво јом по ја вом, још ви ше за мр сио кон це. 

Ње гов дух стал но при гње чен и об у зет са ди стич ким иде ја ма, чак 
и кад је по ку шао да по не што од го не та, гу био се у не про ход ним ду шев
ним ћорсо ка ци ма. 

Ње го во: „Ни шта ни је исти ни то, све је до зво ље но” (Nichts ist wa hr, 
al les ist er la ubt) го спо да ри ло је у сва ком ње го вом ми шље њу и осе ћа њу. 
Он је био и остао у сва кој при ли ци ма ни јак. Ње го ве раз ба ца не ми сли 
у об ли ку сто ти не и сто ти на афо ри зма, ја сно су то об ја вљи ва ле све ту. 

Он се у сво јим из ла га њи ма са мо бри нуо, да ње го во „Ја” бу де задо
во ље но. Пре ма то ме, све што је ње гов „Ego ti sam” хра ни ло и ве ли ча ло, 
би ло је за ње га исти ни то и пра вич но. 

Свет је за ње га био са мо гру ба под ло га, над ко ме је тре ба ло да се 
раз ви је и од го ји не ко ли ко нај ви ших ду хо ва. Ма са је у ње го вим очи ма 
би ла без вред но сна и без ути ца ја на ток до га ђа. 

Мо рал ма се био је роп ски, ми ло ср дан и хри шћан ски а мо рал Ни
че ов био је са ди стич ки као мо рал окру тих го спо да ра. 

Ни дру штво, ни др жа ва ни је у ње го вим очи ма би ла све та. 
Лич ност у свој сво јој ве ли чи ни и са свим сво јим на го ни ма, тре

ба ла је да во ди свет. Ко се ни је хтео да по ви ја под ње но вођ ство, мо рао 
је би ти оне мо гу ћен и пре га жен. 

Цељ чо ве чан ства би био, да се на „ку гли зе мљи ној ство ре над љу ди” 
(Über me usch), ко ји би ме сто бо го ва жа ри ли и па ли ли по све ту. Њи ма 
би све би ло до зво ље но. Они би не ми ло срд но окре ну ли тум бе све до
та да шње тра ди ци је и исти не. 

Ни ка мен на ка ме ну не би остао по ста ром, кад би куц нуо њи хов 
час и кад би њи хо ва стра хо вла да за го спо да ри ла. 

То је Ни че у свим сво јим спи си ма отво ре но про по ве дао. 
Он је чак уо бра жа вао, да је он већ тај бу ду ћи спа си тељ, ко ји ће 

ме сто Бу де, Му ха ме да и Хри ста да отво ри све ту очи, мо жда у мно го 
ве ћој ме ри и са мно го ви ше успе ха, не го што су они учи ни ли. 

Ни че ов на чин из ла га ња био је чу дан. Мал те не на сва кој стра ни 
при ча ња, на ла зи ло се ме ста, што су би ла те шко ра зу мљи ва а ме ђу њима 
без број дру гих, што ни шта ни су зна чи ла. 

Он је у сво ме ма ни ја кал ном ста њу, што га ни да њу, ни но ћу ни је 
на пу шта ло, при чао све мо гу ће и не мо гу ће ства ри. 

По ред свег то га у њи ма је вла дао исти тон, исти стил и иста фар ба. 
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На кра ју од ње го вих књи га, да је слу чај но чо век отво рио, од мах 
је мо гао при ме ти ти, да ју је на пи сао бо ле стан мо зак. Оне су би ле не 
са мо чуд не, не го и не при род не. Он се у њи ма слу жио ско ро увек скра
ће ним сим бо ли ма и не до вр ше ним ре че ни ца ма. А све што је ре као, 
би ло је ви ше у пи та њу не го у од го во ру. 

По не кад се умео, да ачи и да из и гра ва бу да лу. 
Би ло му је ми ло, кад је не сме та но мо гао, да пу сти ср цу по во љи и 

да у са ди стич ком рас по ло же њу ужи ва где год у са мо ћи. 
Дру штво не са мо да ни је тр пио, не го га је и пре зи рао. 
Чак се бо јао, ако му се ма ло ви ше при бли жи, да ће сво ју ари сто

крат ску ду шу мо жда не чим бе зна чај ним за ра зи ти. 
Он је жар ко жу дио, да бу де за по слен са мо по нај ви шим вр хо ви ма 

свет ског зби ва ња. Та мо је ди но, он је за ми шљао, да му је ме сто. За да љу, 
где је ма са у нај ве ћој бе ди гриц ка ла цр ни хлеб ни је имао са жа ље ња. 

Ми ло ср ђе и хри шћан ску љу бав сма трао је као нај ве ћу не сре ћу, јер 
је та ква ве ра по сво јој при ро ди би ла про тив ње га и ње го вог уче ња. 

Раз у ме се, да Ни че као та кав ни је био до ра стао, да ство ри би ло 
ка кав, ио ле ва жни ји фи ло зоф ски си стем. Ње го ви афо ри зми би ли су 
све пре не го фи ло зоф ска раз ми шља ња. У њи ма је на бр зу ру ку из ло
же но са мо ње го во тре нут но, нео б у зда но рас по ло же ње. 

О ре ше њу свет ске исти не и о тра же њу су шти не ства ри, ни је у њима 
ни трун ке би ло. 

С то га Ни че ни је мо гао у исто ри ји фи ло зо фи је, да за у зме би ло 
ка кво зна чај ни је ме сто. 

Пи та ње су шти не ства ри и ре ше ње по след ње нај ве ће тај не оста ло 
је и по сле Ни чеа и да ље за чо ве чан ство ве ли ка и не до ку чи ва тај на. 

„Cre de re” Kant – ово оста ло је и да ље не так ну то и на сна зи. 
И ако су се Нем ци по но си ли са Ни чеом , ипак су мо ра ли при зна ти 

да су ње го ва из ла га ња би ла чуд но ва та. С то га мно ги ње го ви пој мо ви 
ни су им се до па да ли. 

Њих је нај ви ше за се њи вао ње гов бом ба сти стил, ње гов гор ди по
нос и ње го во ари сто крат ско др жа ње. О то ме, да је он де ге не рик, или 
то ме сли чан био, ни су они хте ли, да зна ју. Он им се као та кав сви ђао. 

Ње го ва знат ни ја де ла су: Al so spach Zarathustrа, Je u se its von Gut u 
Böse, Zur Ge ne a lo gie der Mo ral, Menschlic hes, Al lzu menschlic hes, Der 
Wil le zur Macht, Unzeitgemässe, Be trac hten gen, и дру ги. 

1889 го ди не по ја ви ла се чуд на књи га Ла фа Тол сто ја под на зи вом 
Крај це ро ва „Со на та”. За крат ко вре ме би ла је она пре ве де на ско ро на 
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све је зи ке. Цео обра зо ван свет гра био се, да је про чи та. За час, па је име 
Тол сто је во по ста ло слав но на све че тир стра не све та. 

И ако је Тол стој пре то га био на пи сао сво ја нај глав ни ја де ла, ипак 
ње гов та ле нат до тог до ба ни је био до вољ но оце њен. Зна ло се са мо да 
су ње го ви ро ма ни би ли нео бич но при влач ни, са пу но по ле та и ма ште. 
А за ме ра ло му се, што је био чуд но јед но стран и што ни је умео, да се 
др жи ме ре и хар мо ни је. 

Код ње га је ток до га ђа ја те као кри ву да во, час де сно а час ле во, 
ме ња ју ћи пра вац и је дин ство рад ње, да ју ћи сва кој, чак и нај спо ред ни јој 
лич но сти не ку из ве сну уло гу. Сто га код ње га ско ро и ни је би ло глав не 
лич но сти. До га ђа ји са ми раз ви ја ли су се без ичи јег упра вља ња и по
мо ћи. Жи ви ло се, бо ри ло се и па ти ло, ка ко су при ли ке до зво ља ва ле. 

Ве за из ме ђу по је ди них рад њи би ла је ја ко ла ба ва, че сто пу та не при
мет на као да ју не ко пре ки нуо. Он да су се на ши ро ко и ду гач ко по ја
вљи ва ле не по треб не епи зо де. При ча ло се о све му и о сва че му са мо не 
о глав ној ства ри. 

По је ди на ме ста би ла су тач но и са вр ше но из ве де на, да се од мах 
по сле њих не ка вр ста ма лак са ло сти при ме ти. 

Услед то га це ло куп на вред ност де ла до ста је па ти ла. 
Ро ма ни: Ана Ка ре њи на, Рат и мир, Вас кр се ње, би ли су пу ни тих 

не до ста та ка. Ни у јед ној од тих књи га ни је је дин ство рад ње до вољ но 
би ло одр жа но, ни ти је ток до га ђа ја јед на ко те као. 

Исти на би ло је у њи ма сце на, што су сво јом ле по том, искре но шћу 
и ви со ком вред но шћу за ди ви ле свет, али осим то га би ло је и та квих 
сце на где се по не што мо гло и за ме ри ти. Али чак и та ме ста ода ва ла 
су га као ве ли ког умет ни ка. 

Шта је био узрок том Тол сто је вом ра зно ли ком на чи ну ства ра ња? 
У глав ном ње го ва лич ност. Он је од ро ђе ња па тио од те шке не у ра сте
ни је, чак по кадкад па дао је у опа сну ме лан хо ли ју. 

У тим очај ним тре нут ци ма би ло уну тра шњи би ло спо ља шњи ути
сци ство ри ли би у ње го вој ду ши чуд не ми сли и прет ста ве, чи ји су 
по кре та чи ду бо ко скри ве ни у ње го вом под све сном жи во ту би ли. Он 
та да ни је имао до вољ но па жње и во ље, да све сно го спо да ри со бом, 
не го је пу стио, да га на го ни во де. 

Отуд се у ње го вим на зо ри ма на ла зе то ли ке ра зно ли ке на стра но сти. 
Он је по сле те шких ду шев них кри за пао у вер ски ми сти ци зам. 
Хри шћан ску ве ру и еван ђе ља бу квал но је ту ма чио, од ри чу ћи се 

чак и са мо га Хри ста. У за гроб ни жи вот ни је ве ро вао, не го се тру дио, да 
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до ка же све ту, да је аскет ски на чин жи во та при ро дан и Бо гу уго дан. 
Сек ту ушко пље ни ка је ве ли чао а сек су ал но ужи ва ње и пре љу бу про
кли њао. 

Се ло и прост на род др жао је, да је до вољ но сре тан и за до во љан. 
На у ку, кул ту ру и ви ши ду хов ни жи вот ни је тр пио, ни ти це нио. 

По ње го вом уче њу сви љу ди тре ба ли су, да на пу сте гра до ве, ва ро ши и 
фа бри ке и да се вра те на траг у се ла, на траг у при ро ду. 

Дру штву и др жа ви ни је био одан, про по ве да ју ћи, да вој ску, су до
ве и чи нов ни штво, што пре тре ба уки ну ти. 

На род као та кав имао би сам, да упра вља сво јом суд бом. 
По ред оста лих чуд них на зо ра, упор но је твр дио, да се ни злу не 

тре ба про ти ви ти, јер се и то до га ђа по во љи бо жи јој. 
Ње го ва знат ни ја де ла су: Ана Ка ре њи на, Рат и мир, Ко за ци, Крајце

ро ва со на та, Вас кр се ње, Мо ја ис по вест, Мо ја ве ра, Шта тре ба, да ра ди мо? 
Сре ћа у бра ку. Пло до ви кул ту ре. Крат ко ту ма че ње еван ђе ља, Од че га 
жи ви мо? Жи вот ру ских вој ни ка. Је дан ту жан слу чај. Моћ мра ка. Сек
су ал ни про блем. На род не при че. Но вац. Иван, бу да ла. Суд би на и дру га. 

Чуд но ва то, ка ко су Нем ци би ли упо зна ти са нај но ви јом Ру ском 
књи жев но шћу! Њи хо ви пре во ди о ци ни су ни ма ло жа ли ли тру да, да 
их вер но на не мач ки пре ве ду. 

Од сви ју Ру ских пи са ца нај већ ма су во ле ли Тур ге ње ва, а нај ви ше 
це ни ли Тол сто ја. 

Тур ге њев је њи ма био узор тре зве но сти, хар мо ни је и ле по те, јер 
све што је он ство рио, би ло је здра во, од ме ре но и у ду ху вре ме на. 

С то га код ње га ни је мо гло, да бу де ни ка кве дру ге тен ден ци је, до
ли са мо, да се при ка же ве ран жи вот ру ског се ља ка, ру ског гра ђан ског 
дру штва и ру ског плем ства. 

Ње го ви ти по ви би ли су као од ка ме на ис те са ни, сва ки за се бе 
ори ги на лан и увек у скла ду са це ли ном. 

Он да шње стру је ру ског жи во та он је у без број об ли ка при ка зао 
све ту, ве ли ча ју ћи при то ме ру ски је зик и ру ску ду шу. 

Ње го ве „пе сме у про зи” и ње го ви „ло вач ки за пи си” по ред ње го вих 
ро ма на би ли су при зна ти као кла сич на де ла. 

Сва ка ње го ва ми сао и сва ки ње гов осе ћај сил но је уз бу ђи вао и 
гер ман ска ср ца. 

Тол сто ја су опет нај ви ше це ни ли због ње го вог ми стич ког ве ро ва
ња и ње го ве не из мер не и ис кре не љу ба ви пре ма бли жњем и пре ма 
сва ком сла бом ство ре њу. 
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Ње гов нео д ре ђен, та ман и сла ду њав со ци ја ли зам, што се гра ни
чио са па сив ним анар хи змом био им је по во љи и за во дљив. 

О дру гим ње го вим на стра ним на зо ри ма ни су ра до хте ли, да се 
из ја сне. 

О Мак си му Гор ком има ли су мал те не сви јед но ми шље ње. 
Он је, по њи хо вом ми шље њу, био из ра зит ди а бо ли чар, во лео је, 

да из но си и ма ло не га тив не стра не бив ших љу ди. 
Ни је се мно го ус те зао, ако је мо рао и њи хо ве нај ло ше ма не, чак и 

њи хо ве по ро ке, да ве ли ча, мно го пу та чак и оно, да ка же, што се ина че 
не спо ми ње ра до. 

Ње го ви ју на ци: ло по ви, уби це, про сти тут ке и дру га слич на, про
па ла ли ца би ла су од ње га без ика квог за зо ра у свој њи хо вој гро зо ти 
и па ду раз го ли ће на. 

По ред свег то га при зна ли су му Нем ци, да је био бо го да ни и је
дин ствен умет ник са нео бич но жи вом ма штом и ду бо ким по зна ва њем 
људ ских стра сти и што је гле дао, да сме лост и аван ту ре сво јих ти по ва, 
где год је мо гао, као узор при ка же. 

1789 го ди на би ла је пре крет ни ца у Фран цу ској и у це лој свет ској 
књи жев но сти. Та да су уче ња, што је XVI II век про по ве дао, уро ди ле 
пло дом. 

Вол тер и Ру со а са њи ма Ди дро, Да лам берт, Хел ве ци је, Грим и све 
оста ле ен ци кло пе ди сте у сво јим спи си ма за та ла са ле су и су ви ше раз
дра же не ду хо ве. 

Ни је он да ни ка кво чу до би ло, што је Фран цу ска ре во лу ци ја те кла 
пре ма њи хо вим за ми сли ма. 

Ру со вљев „Con tract so cial” био је осно ва, око ко је су се во ђе ре во
лу ци је ду го ко шка ле. 

Из ме ђу Ми ра боа и Ро бе спје ра у глав ним на че ли ма ни је би ло ве
ли ке раз ли ке, са мо у на чи ну и у бр зи ни из во ђе ња по сто јао је ме ђу 
њи ма не пре мо сти ви јаз. 

Ми ра бо је био ве ли ки ре фор ма тор а Ро бе спјер убе ђе ни ре во лу
ци о нар. Обо ји ца су од свег ср ца хте ли, да иде је сво га до ба оства ре. 

Вер ске за блу де, по вла че ња ста ле шка и све дру ге раз ли ке тре ба ло 
је у ко ре ну ис тре би ти. Тек по сле то га мо гло се на по ди за ње но ве згра де 
по ми шља ти. 

На уч не те ко ви не и сло бо до ум не ми сли на је дам пут осво ји ле су 
свет. 
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Вол те ро ва де ла: по уч на, фи ло зоф ска, драм ска, еп ска и исто риј ска, 
исто та ко мо жда још у ве ћој ме ри, Ру со вље ве књи ге, пу не осе ћа ја и 
на стра но сти, би ле су као не ка еван ђе ља ре во лу ци је. 

Уста ло се не са мо про тив ти ра ни је и кра ља, не го и про тив цр кве 
и про тив са мог бо жан ства. 

Ум је био про гла шен за је ди ног су ди ју све та. Он је тре бао, да од
го не та по след њу тај ну и да усре ћи љу де. 

Та за во дљи ва и огром на за блу да ко шта ла је Фран цу зе а по сле и 
оста ле на ро де мно го жр та ва. 

Због ње се кр ва ви ла и мно га доц ни ја по ко ље ња. 
У име ума и ра зу ма чи ње не су не са мо до бре, не го и рђа ве ства ри. 
Али уско ро, по сле за вр шет ка фран цу ске ре во лу ци је, на ста ло је 

са свим дру го рас по ло же ње у све ту. 
Не мач ка књи жев ност би ла је пр ва, што је, на пу стив ши бо жан

стве на Ге те о ва и Ши ле ро ва де ла, об ја ви ла рат кла си ци зму и са мо вла ди 
ума. 

Про паст и по ни же ње не мач ке ра се под На по ле о ном из осно ве су 
про ме ни ле ћуд и пра вац не мач ких пи са ца. 

Та ко бра ћа Шле гел, Адам Ми лер, За ха ри ус Ве знер и гроф Штал
берг цр пе ли су сво ја на дах ну ћа, да ле ко не где из сред њег ве ка за вре ме 
сла ве и мо ћи гер ман ских кра ље ва. 

Осим то га њих су осо би то за ни ма ли вер ски про бле ми, што су им 
обич но да ва ли гра ђу за њи хо ва ду хов на ства ра ла штва. Услед то га њи
хо ви спи си би ли су пу ни ре ли ги о зних пре те ри ва ња и не ствар но сти. 

Све, што је буј на ма шта, без уче шћа све сти, мо гла да до ча ра из 
да ле ке про шло сти, они су гле да ли, да ожи ве. 

Али у тој сво јој жар кој же љи оти шли су то ли ко да ле ко, да су ка ко 
они та ко и њи хо ви след бе ни ци из гу би ли сва ку ме ру и мо ла ли при зо
ре и сли ке, што ни ка ко ни су би ли у скла ду са здра вим ра зу мом. 

А то опет ни ка кво чу до ни је би ло. 
Те шке пат ње и не во ље за вре ме На по ле о но вих ра то ва и по сле тога 

у мно гом по гле ду ра стро ји ле су жив ча ни си стем и оне спо со би ле мо зак 
сам, да пра вил но и исти ни то раз ми шља. 

Но ви пи сци са ња ли су и уо бра зи ли, да су они по ста ли пра ви спа
си о ци и про ро ци ра зо ре не Евро пе. С то га је, све, што су они на ја вљи
ва ли би ло без рав но те же, дво сми сле но и та јан стве но. 

Ро ман ти зам у свој сво јој окрут но сти за вла дао је ду ша ма. Од њега 
су нај ви ше па ти ли ин те лек ту ал ци а и на род ни је био по ште ђен. 
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У Ен гле ској под са свим дру гим име ном за го спо да рио је сли чан дух. 
Пре ра фа е ли ти: Ру скин, Дан те Ро зе ти, Свин борн и Мо рис гле да ли 

су да из до ба „Ре не сан са” иш че пр ка ју, што ви ше тај ни за сво ја чу до
твор на де ла. 

Њи хо ве ми сли и осе ћа ји би ли су хи перре ли ги о зни и пу ни ста
ро древ но сти. Њи ма ни је би ла глав на ни реч, ни стил, ни ле па фор ма, 
не го не ко нео бич но на дах ну ће, што је пот се ћа ло на до ба и сли ка ре пре 
Ра фа е ла. 

Њи хо ве же ље, би ле су же ље не у рав но те же них пи са ца са мно го 
ам би ци ја а од сум њи ве вред но сти. 

И у Фран цу ској по сле мно гих и те шких по тре са по ја вио се исти 
жи вот. 

Вик тор Иго, Алек сан дер Ди ма, Те о фил Гот ћје и Ал фред де Ми се
те у сво јим мно го број ним де ли ма про по ве да ли су чуд не при че ро ман
тич не при ро де. Код њих се све осе ћа ло и уда ра ло на по бо жност ка ко 
по ка те дра ла ма, та ко и по зам ци ма, где су се гор ди прин че ви сва ко
днев но за ба вља ли. 

Да би фран цу ски на род у сво јој уту че но сти из др жао и пре бро дио 
те шке удар це, што му је суд би на до де ли ла, та да њи књи жев ни ци тру
ди ли су се, при ча ју ћи му о дав ним слав ним вре ме ни ма, да му ули ју 
на ду у срећ ни ју бу дућ ност. Све што је не ка да ве ли ко и од вред но сти 
би ло про ба ли су, да му у ле пој и за ви дљи вој фор ми при ка жу. Чи тав 
свет ју на ка вас кр сао је на је дам пут у њи хо вим спи си ма, што је као ме
лем ути ца ло на на род ну на па ће ну ду шу. 

Али као сва ка ствар, ни ро ман ти зам ни је остао ве чит. 
На кра ју, он је де ге не ри сао и из мет нуо се, ка ко у ко јој зе мљи, у 

раз не књи жев не ру го бе. У Фран цу ској по сле сло ма На по ле о на III у 
сим бо ли зам. 

Вер лен, С Ма лар ме, Жан Мо ре ас би ли су на че лу тог по кре та. 
То је би ла жа ло сна епо ха фран цу ског ду ха. Ту су не са мо осе ћа ји, 

не го и ми сли би ле пер верз не. У њи ма је све кип та ло од не ја сно ће и од 
по хо тљи во сти. 

Осим то га кроз сва њи хо ва де ла кру жио је дух ре ли ги о зног фа
на ти зма. А по не ким од њих чак и бе сми сле ност ма ни ја ка. 

Из тих не здра вих по гле да и пра ва ца, на кра ју из ни као је без број 
ра зно вр сних, без вред но сних и бо ле сних де ла. 

Фу ту ри зам, ку би зам – и ко ти зна ка квих дру гих на зи ва ни је било 
– са сво јим не у ра чун љи вим и без крв ним по гле ди ма на свет, за у зе ли 
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су ме сто ро ман ти зма и у да љем свом раз вит ку пот пу но уна ка ра ди ли 
и де ге не ри са ли књи жев ност. 

На ша ди ску си ја о ле пој књи жев но сти тра ја ла је две не де ље да на. 
Сва ко ве че, до доц кан у ноћ ми смо рас пра вља ли ме ђу соб но вред но. 

Про фе сор књи жев но сти по име ну Адам умео је не са мо ве што, да 
ста вља на днев ни ред згод не те ме, не го још ви ше, да објек тив но и по 
во љи сви ју нас во ди ди ску си ју. Он је са мо вла сно, без из бо ра, а опет са 
на шим одо бре њем као не ки прет сед ник да вао реч сва ком, ко је имао 
не што па мет но да ка же. Ако би се го вор ник слу чај но од пред ме та уда
љио, он га је очин ски опо ме нуо, чак ако је би ло по треб но, он му је и 
реч од у зео. 

Ипак у сва ком ње го вом по ступ ку скри ва ла се искре на на ме ра, да 
се, са што ма ње ви ке, до ђе до са гла сно сти и до исти не. Он је као Не мац, 
про фе сор, на у чен на ред и ди сци пли ну хтео, да те две осо би не, за о би
ла зним пу тем, и на шем до бро вољ ном ску пу при ка чи. По ла га но и ми 
смо, што се фор мал но сти ти че, као не ви на ја гањ ци, све, што је од нас 
зах те вао, ис пу ни ли. 

По ред свег то га, у де ба ти има ли смо од ре ше не ру ке. Сва ки је мо гао 
пре ма сво ме схва та њу и пре ма сво јој ин ту и ци ји, да из рек не свој суд. 

Раз у ме се да је по кадкад и чуд них ми шље ња би ло. На кра ју ипак 
по бе ђи вао је здрав на гон и здра ва ми сао. 

Ко ни је са до не се ним за кључ ком за до во љан био, мо гао је сло бод
но зах те ва ти, да се о истом пи сцу на но во рас пра вља, на да ју ћи се, да 
ће мо жда та ко ње гов суд су тра пре ваг ну ти. 

Ја сам у сва кој при ли ци опре зно гле дао, да из не сем сво је на зо ре. 
Ни ка ко ми ни је би ла на ме ра, да пра вим уз бу ну, јер сам ве ро вао, да и 
бла га реч, ако је би ла на свом ме сту, мо же по сти ћи успех. 

Ме ђу тим из це ле на ше ди ску си је ви де ло се ја сно, да су ле ка ри би ли 
не са мо опре зни ји у сво јим из ла га њи ма, не го и мно го бли жи исти ни, 
кад се ти ца ло из ре ћи свој суд о ка рак те ру пи сца и о њи хо вим де ли ма. 

На стра ност и бо лест пи са ца, као што је при род но би ло, уме ли су 
ле ка ри пре ци зни је и бо ље, да схва те не го што су то књи жев ни кри ти
ча ри мо гли, да учи не. 

Уоп ште књи жев ни кри ти ча ри, ако су при то ме ду шев но или жив
ча но обо ле ли би ли, ни су уме ли, да оце не пра ву вред ност пи сца. 

Они су ви ше па зи ли на спо ља шњу стра ну и на тен ден ци ју а су ви
ше ма ло на са му су шти ну. 
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Ве ћи на кри ти ча ра па да ла је че сто пу та у ту те шку гре шку. С то га 
је њи хов суд о по је ди ним пи сци ма већ код нај бли жег по ко ље ња био 
опо врг нут. 

Та ко су мно ги на зо ви слав ни пи сци је дан за дру гим па да ли у за
бо рав а на њи хо ва упра жње на ме ста вас кр са ва ли њи хо ви не до вољ но 
оце ње ни са вре ме ни ци. 

Са мо име на нај ве ћих ме ђу нај ве ћи ма: Пла то на, Де мо сте на, Ци це
ро на, Дан теа, Шек спи ра и Ге теа, оста ла су увек ма ка ко, да се дру штвен 
по ре дак и укус ме њао, нео кр ње на, све тла и је дин стве на. 

За вре ме ди ску си је, ја сам мно го штошта од мо јих при ја те ља Не
ма ца на у чио: та ко, да чи там са мо нај са вр ше ни ја де ла, да у њи ма тра жим 
нај леп ше одељ ке и стра ни це и да чи та ју ћи их, што ви ше опле ме ним 
сво ју ду шу са њи хо вим осе ћа ји ма. Уоп ште, да се што ви ше при бли жим 
њи хо вим схва та њи ма о ле пом, пра вич ном и мо рал ном. 

Ни је би ло до ста са мо раз у ме ти не ко га ве ли ко га пи сца, не го је би ло 
мо жда још по треб ни је, пре ма сво јој сна зи и уве ре њу, ње го ве по гле де 
за се бе при сво ји ти и за њих се као за сво је ро ђе не по гле де бо ри ти. Не 
са мо ра дост, не го и не во ље ње го вих ју на ка под јед на ко при гр ли ти, са 
њи ма брат ски жи ви ти и уми ра ти и стал но ве ро ва ти да се они ве се ле, 
кр ва ве и па те за љу бав не ке ви ше сре ће и не ког срећ ни јег ду хов ног жи
во та. Са мо на тај на чин „sub spe cie ae ter ni ta tis” мо гао сам мир но оче
ки ва ти, да ће на кра ју и мој дух по не што од веч них исти на, ма ка кве 
би ле дру штве не пре пре ке, до зна ти и њих до стој но за сту па ти. 

Је сен у Кар па ти ма 1917 го ди не би ла је при лич но бла га. При ро да 
се ду го ус те за ла, да се од ре че сво је лет ње оде ће. Исти на ва здух је из 
да на у дан био хлад ни ји, али мра зе ва још ни је би ло. 

И ако је сун це да њу гре ја ло, по кадкад као да је жар ко ле то би ло, 
ипак се ра но ују тру, доц кан у ве че и но ћу, мо гло тр пи ти то пло оде ло. 
У то вре ме обич но је са во до дел ни ца пи рио хлад ни ји ве тар, што је 
на шу на се о би ну сва ко днев но до бро про ве трио. 

Та ко је ва здух у це лој на шој око ли ни увек био чист и свеж и пре
пун не ких фи них ми ри са, од ко јих су на ше гру ди би ле сил но на дра
же не. Чак и гру до бол ни осе ти ли су то, ду бо ко ди шу ћи, што им пре 
ни је би ло мо гу ће. 

Са Кар пат ског фрон та у те да не чу ле су се раз не но во сти. Ру си и 
ако ни су би ли вољ ни, да се бо ре, ни ка ко ни су дра го вољ но на пу шта ли 
по ло жа је. Са мо су мал те не сва ко днев но др жа ли ску по ве и на ма у 
ви ду ре зо лу ци ја до ста вља ли сво ја рас по ло же ња. 
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У тим ре зо лу ци ја ма зах те ва ли су од нас, да и ми као и они, от ка
же мо на шим вој ним вла сти ма по слу шност и да са њи ма сту пи мо у 
што те шњу за ве ре нич ку ве зу. 

Та кво чуд но ста ње из ме ђу нас и Ру са тра ја ло је све до ок то бра 
1917 г.

Раз у ме се, да је услед то га на ру ском фрон ту у Кар па ти ма чак и 
обич но, и нај не ви ни је чар ка ње пре ста ло. 

Та ко је, без ика квог стра ха, је дан до бар део на ше вој ске мо гао 
би ти пре ба чен на За пад ни фронт. 

На на ше ве ли ко из не на ђе ње јед ног ле пог да на над на шом бол ни
цом ле те ле су ви со ко две кри ла ти це. Ви дев ши од го ре, што је рет кост 
на ви си ни Кар па та би ло, на шу раз гра на ту на се о би ну, ба ци ле су две 
ра зор не бом бе, што су не да ле ко од на ше бол ни це са ве ли ким пра ском 
па ле. То је био пр ви слу чај бом бар до ва ња, што смо ми до жи ве ли. 

Раз у ме се да нам је тек сад би ло не ја сно, што су нас Ру си не пре
ста но по зи ва ли, да са њи ма при ја тељ ски ра ди мо а ова мо из не на да и 
муч ки кри ла ти це сла ли да нам са бом ба ма гла ве до ђу. 

Исти на је ме ђу тим би ла друк чи ја. Ви ша ру ска ко ман да хте ла је 
пошто, по то, да ра ту је и да др жи фронт а ру ска вој ска опет ни је за то 
ма ри ла. 

А да је то баш та ко би ло, по све до чио нам је је дан ру ски пла кат, 
што је од мах су тра дан по сле бом бар до ва ња к на ми до спео у ру ке. У 
ње му су се Ру си из ви ња ва ли, да ју че ра шње бом бар до ва ње ни је њи но 
де ло би ло. Је ди но ру ска ко ман да на сво ју ру ку и на сво ју од го вор ност 
то је ура ди ла. 

Ода ши ља њем вој ске са Кар пат ског фрон та, ње гов ве ли ки део није 
био по сед нут. Ми смо на ње му има ли са мо ов деон де по не ке ис ту ре
не стра же. 

Ка ко на ши, та ко и ру ски вој ни ци при ла зи ли су ко мот но јед ни 
дру ги ма. Сва ки час мо гле се ви де ти из ме ша не гру пи це на ших и ру ских 
вој ни ка. Ме ђу њи ма увек се на шао по не ки ту мач. 

Ру ски аги та то ри тру ди ли су се вред но, да уве ре на ше вој ни ке, 
ка ко би да ље про ли ва ње кр ви би ло бес циљ но. До ста је би ло ра та, до
шло је вре ме, да жи ви мир и сло бо да. 

Ова кво отво ре но и при сно бра ти мље ње ни је би ло, што је и са свим 
ра зу мљи во, по во љи на шој Ко ман ди. С то га је она, по сле ду жег ус те
за ња нај стро жи је за бра ни ла, да се са Ру си ма не до ла зи ви ше у би ло 
ка кав до дир. 
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У ме ђу вре ме ну до шла су чи та ва два до пун ска ба та љо на ско ро 
са мих ве те ра на из Не мач ке. Сви су има ли нај ма ње пе де сет го ди на. 
По сла ли су их, да ис пу не пра зни ну на Кар пат ском фрон ту. Ве ћи на од 
њих би ла је оро ну ла и не спо соб на за сва ки те жи по ду хват. Са та квом 
вој ском ни На по ле он не би мо гао до би ти рат. 

Али у оча ја њу, ка кав је у то до ба у Бер ли ну вла дао, не мач ка Ко
ман да при ста ла је, да и та кву вој ску по ша ље на Ис точ ни фронт, те ше ћи 
се, да је та мо сад за вла да ло пот пу но за тиш је и да се сва ки час че ка ло, 
да се ру ски фронт рас пад не. 

Од тих из не мо глих ста ра ца, јер они ни шта дру го ни су ни би ли, 
из пр ве ру ке до зна ли смо, шта се за пра во на За па ду до га ђа ло. 

По њи хо вом ми шље њу не би са да Не мач кој мно го по мо гло и кад 
би се цео ру ски фронт скр хао. 

Аме ри кан ска по моћ и ма те ри јал на и мо рал на би ла је огром на. 
Не мач ка Ко ман да сил но се у ра чу ну пре ва ри ла, кад је по ве ро ва ла 

да ће Аме ри кан ци доц кан сти ћи да умор ној Ен гле скофран цу ској вој
сци по мог ну. 

Што се ме ђу тим ни је об и сти ни ло. 
Аме ри кан ци су баш на вре ме и у от суд ном ча су за га зи ли у бор бу. 
Исти на још се не зна тач но ни час, ни ме сто, где ће да пад не од

лу ка. Али коц ка је ба че на. Бор ба се же сто ка на из мен це во ди на це лом 
За пад ном фрон ту и крв се не ми ли це про ли ва са обе стра не. 

Пи та ње је са мо, ко ће пре да по клек не и да кло не. Рат се огром ном 
бр зи ном при бли жу је кра ју. 

Јед но ду шно при ча ње тих ста ра ца за пре па сти ло нас је ја ко. Ми ни 
слу ти ти ни смо мо гли, да су ства ри на За пад ном фрон ту та ко рђа во 
ста ја ле. 

Ка ко се зи ма све ви ше при бли жа ва ла, ма да смо слу ти ли, да не ће
мо ду го ов де оста ти, ипак смо от по че ли, да се при пре ма мо за зи мо ва
ње, као да ће мо ве чи то у Кар па ти ма оста ти. Сва ко днев но до во зи ли 
смо др ва из шу ме, по пу ња ва ли са ни тет ски ма те ри јал и гле да ли, да 
што ви ше бо ле сни ка по ша ље мо у по за ди ну. Уоп ште све што би нам у 
бу дућ но сти од би ло ка кве ко ри сти би ло, из во ди ли смо бр зо и без од
ла га ња. 

Не сно сан фи јук ве тра, на тму ре но мр коси во не бо и оштар ва здух 
на го ве шта ва ли су, да је зи ма ту на пра гу. Па да ви це исти на још ни је 
би ло, али сва ки час снег је мо гао, да нас за ве је. 

Пр ви део 
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Ште та је са мо би ла, што се то мут но и не про ме њи во вре ме та ко 
ду го оте за ло. Услед то га и услед же ље ног оче ки ва ња не чег не пред ви
ђе ног на на шем фрон ту, на ши жив ци по че ли су, да по пу шта ју. 

Не ка те шка ту га и не сно сна до са да ушуњалe су се у на ше ду ше. 
Чак ни нај жи вљи ме ђу на ма ни су би ли ко обич но чи ли и ве се ли. Ме сто 
ће ре та ња и за дир ки ва ња за вла да ло је мр тво ћу та ње. Сва ки је са мо жу
рио, да што пре и као од бе де оба ви по сао, да се од мах за тим по ву че у 
се бе. 

Ок то бра 1917 г раз бук та ла се на но во ру ска ре во лу ци ја. Бољ ше
вич ке во ђе ве штом так ти ком отр гле су власт из ру ку сла бе вла де ко
ле бљи вог Ке рен ско га. 

Од тог тре нут ка на на шем фрон ту пре ба ци ва но је без број пла ка
та, где се отво ре но ре кло, да ће Ру си за нај кра ће вре ме, да се по ву ку из 
Кар па та, све до сво је ста ре гра ни це. Они не же ле и не тра же, да анек
ти ра ју ту ђе на ро де и ту ђе др жа ве. 

И за и ста по сле из ве сног вре ме на, без ика кве га ла ме, ско ро не чуј
но, ис че зли су Ру си из сво јих ду бо ких ро во ва, оста вив ши та мо са мо 
не по треб не ства ри и го ми лу ра зно бој них пла ка та. 

На ша бол ни ца има ла је још не ко вре ме, да оста не го ре, да би све 
на ше обо ле ле вој ни ке мо гла да от пре ми у по за ди ну. 

На по слет ку до шао је час, кад смо и ми мо ра ли, да на пу сти мо крај 
и ме сто, где смо ви ше од го ди ну и по до ста мир но жи во та ри ли. 

Це ло на се ље уо ко ло нас би ло је већ пу сто. Оста ле су са мо пра зне 
ба ра ке, по лу па ни сан ду ци, ис ки да не но ви не и пи сма и све мо гу ће из
ло мље не ства ри. Све, ску па без вред но сти и без упо тре бе. 

Осим то га оста ле су та мо мно ге ве се ле и ту жне успо ме не, што ће 
их те шко би ти икад жи ве ти и мно ги гро бо ви, што ће те шко икад би ти 
опла ка ни. 

Мно га мај ка и мно га су пру га, до бив ши жа ло стан из ве штај о смр
ти си на или му жа, те шко ће мо ћи да за ми сли ме сто и окол ност, где су 
са хра ње не ко сти умр ло га. Ма да смо ми тач но сва ки гроб обе ле жи ли 
са де бе лим хра сто вим кр стом, ипак, ако ни ко и да ље не бу де па зио на 
гро бље, зуб вре ме на учи ни ће сво је. 

За по вест са ни тет ске вој не вла сти на ре ди ла је, да се на ша бол ни ца 
за не ко вре ме има по ву ћи у ре зер ву. Ме сто, где смо тре ба ли да се сме
сти мо, би ла је Рад на. 

Вре ме ни је тач но би ло на зна че но, кад мо ра мо би ти та мо, али чим 
би смо та мо при спе ли, мо ра ли би смо се од мах при ја ви ти ме сној Ко ман ди. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Пу то ва ње до Рад не тра ја ло би два да на. 
Та ко јед ног да на, кад је све би ло го то во и за пут спрем но, кре ну

ли смо се зо ром ра но са бр да до ле пре ко из ра га них сер пен ти на. 
На че лу ко ло не ја шио сам ја и Др Мах мер. А по за ди ко ло не Др Хас 

и апо те кар Гин тер. Ко ло на је би ла ду гач ка, је два јој се мо гао до гле да ти 
крај. На пред су ишли ко њи, на то ва ре ни са те шким кор па ма, а иза њих 
пре ко три де сет ко је ка квих ко ла. 

Кад смо ско ро на под нож ју бре га би ли, мој коњ, ко ји је на де сно 
око ћо рав био, по кли знуо је и сам ном за јед но стр мо глав це пао у јед ну 
ја ру гу. 

Ја сам сав од ње га при гње чен, ле жао не ко ли ко ми ну та у не све сном 
ста њу. 

А кад су ме бол ни ча ри из ба ви ли и на ко ла мет ну ли, био ми је пулс 
ско ро пре стао, да ку ца. Ле ка ри су ми сли ли, да ја не ћу мо ћи жив ве че 
до че ка ти. 

Шта се упра во то сам ном до го ди ло? 
Ко је од па да, ко је од при ти ска, је дан део мо јих цре ва био је озле

ђен. Услед то га на ста ло је уну тра шње кр ва ре ње и пре ти ла опа сност, 
да ми се за ра зи и за па ли тр бу шна оп ни ца. 

На сре ћу то се ни је до го ди ло, али од та да мо је здра вље ни је би ло 
ко што тре ба. Шта ви ше, по чео сам стал но, да опа дам и да ве нем. 

Бо ло ве сам имао не из др жљи ве. 
На ме сту, где је уну тар ња озле да би ла, осе ћа ла се под пр сти ма при 

пре гле ду не ка твр да, по кре тљи ва ма са (ту мор). 
У по чет ку, из гле да ло је, као да се ту услед удар ца ство рио „sar com” 

јед на вр ста ра ка. Али ка ко тај ту мор у то ку вре ме на ни је би вао ве ћи, 
од у ста ло се од те прет по став ке. 

Оста ло је, да се по ми шља на хро нич ноту бер ку ло зно за па ље ње 
цре ва и тр бу шне ма ра ми це или на про стохро нич но за па ље ње цре ва 
и на ло кал но за па ље ње тр бу шне оп ни це на ме сту озле де. 

Ка ко сам из да на у дан гу био од сна ге и пот пу но по стао не спо со
бан за рад, то сам од вој не ко ман де за тра жио, да ме пу сти ку ћи на 
ду же бо ло ва ње. 

По сле из ве сног вре ме на у вр ло јад ном ста њу, ја сам за и ста био на 
опо ра вље њу код сво јих. На жа лост, ни ту ми по ред нај бо ље не ге, ни је 
би ло бо ље. Бо лест је на пре до ва ла да ље и ја сам већ је два мо гао, да се 
на но га ма др жим. 

Пр ви део 
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По цео дан ле жао сам у по сте љи, не во де ћи мно го ра чу на, шта се 
око ме не зби ва. По стао сам пот пу но рав но ду шан а нај ви ше сам во лео, 
да ме пу сте на ми ру. 

Јед ног да на од жан дар ме риј ске Ко ман де у Ср бо бра ну уру че на ми 
је од лу ка вој не Ко ман де, да се имам ра ди ко ми сиј ског пре гле да при
ја ви ти у Вој ној бол ни ци у Но вом Са ду. 

Вр ло те шко сам се ре шио, да от пу ту јем. Али да ме не би спро во
ди ли жан да ри, већ дру ги дан сам био у Но вом Са ду. 

У бол ни ци ме је при мио де жур ни чи нов ник, ле ка ра ни јед ног то
га да на ни сам ви део. Су тра дан по се тио ме је Др Сајдл. Пре гле дав ши 
ме ре као је, да ћу у бол ни ци мо ра ти оста ти не ко вре ме, док ко ми си ја 
не стиг не, да о ме ни до не се од лу ку. Још је ре као, да се по ва ро ши мо гу по 
во љи кре та ти, са мо ме је упо зо рио, да се пред ве че у бол ни цу вра тим. 

Био је ја ко љу ба зан и дру гар ски сва ко днев но ме је по се ћи вао и 
те шио. 

Осим Др Сај дла ра ди ли су у бол ни ци Др Ла за Мар ко вић а не ко 
вре ме и Др Триф ко вић. Ни је дан од њих ни је ме за це ло вре ме по се тио. 
То ме је ја ко из не на ди ло и ужа сно бо ле ло. 

Али ипак мо рао сам, да им опро стим. Они су се, из гле да, бо ја ли 
да се са мном са ста ну. То бо же Ма ђа ри су на ме не по пре ко гле да ли, јер 
сам пре ра та био ве ли ки на ци о на ли ста. 

У ства ри обо ји ца би ли су јад не ду ше, што су уз вла ди ну про тек
ци ју за вре ме це ло га ра та као пре ко по треб ни, оста ли код ку ће. 

По зна то је би ло, да су сви, па и бо ле шљи ви Ср би ин те лек ту ал ци, 
за не ко вре ме би ли или на фрон ту или у ин тер на ци ји. 

За вре ме, док сам у Но вом Са ду на ко ми сиј ски пре глед че као, чуо 
сам, да су Ја ша То мић и ње го ва же на Ми ли ца до шли из ин тер на ци је. 

И ако ми је те шко би ло до њих до ћи, јер је бол ни ца да ле ко од њи
хо вог ста на би ла, ипак сам се усу дио јед ног да на, да их по се тим. 

Ви дев ши ме бол ног и из не мо глог, за гр лио ме је и у плач бри знуо. 
Не ко ли ко ми ну та по сле то га ни смо зна ли о че му да го во ри мо. 
А кад је уз бу ђе ње по пу сти ло, ви део сам, да је Ја ша хтео по што, 

пото да ис пи та од че га бо лу јем. 
Ја сам му он да украт ко све ис при чао. А по сле то га по ку шао сам 

да му из не сем сво је ми шље ње о ра ту. Он ми је ско ро све одо бра вао, јер 
је и сам та ко ми слио. 

Ка ко се вре ме руч ку при бли жа ва ло, хтео сам да одем у бол ни цу, 
али Ја ша ни по што ни је хтео, да ме пу сти. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Од не ко га он је до био зе ца на по клон, па је хтео да ме по ча сти. 
За руч ком су би ли: Ја ша, Ми ли ца, Да на То мић и ја. Све до уве че 

био сам њи хов гост. 
За то вре ме мно ги по се ти о ци до шли су, да ви де Ја шу. Ме ђу њи ма 

би ло је и му шких и жен ских. Сви су же ле ли, да од Ја ше чу ју па мет ну реч. 
При сва кој из ја ви Ја ша би пру жио прст на ме не, твр де ћи, да и Др 

Жив ко та ко ми сли. 
Ка ко ме је ве ћи на по се ти ла ца од пре до бро по зна ва ла, на те ње

го ве ре чи, за чу ђе но би на ме не по гле да ла, чи сто не ве ру ју ћи се би и 
сво јим очи ма. 

Је ли мо гу ће, да је тај бе дан бо ле сник био Др Жив ко Про да но вић. 
То је си гур но свак од њих, кад ме је ви део, у се би по ми слио. 

Ја ша То мић био је по при ро ди ве ли ки оп ти ми ста и што год је ра
дио, би ло је у том ду ху. Чак се тру дио, да и дру го ме на ту ри то сво је 
убе ђе ње. А на шем све ту у Вој во ди ни то је баш го ди ло. 

Од пам ти ве ка Ср би у Вој во ди ни же ле ли су, да им се суд би на из
ме ни. Увек им је на усти ма би ла реч: на да. Да кле, оп ти ми зам по сва ку 
це ну, био им је од при ро де уро ђен. Ја ша То мић као по ли ти чар умео је 
то мно го бо ље, не го ико дру ги, да осе ти. Ње го ви спи си и ње го ви члан
ци то су на сва кој ста ни ци об ја вљи ва ли. 

С то га ме ја ко из не на ди ло, кад ме је Ја ша при дру гој по се ти – са
свим су прот но, не го што је при пр вој по се ти чи нио, – по чео, да уве
ра ва, да ће тек по сле на шег осло бо ђе ња на сту пи ти те шка вре ме на. Та 
ми сао као не ка фик са иде ја овла да ла је ње го вим це лим би ћем. Ни ка ко 
му ни је ишло у гла ву, да се ује ди ње ње ла ко и без му ке мо же да из ве де. 

А ка ко он на пе си ми зам ни је био на вик нут, то му је те шко би ло 
да се убе дљи во пе си ми стич ки из ра зи. Чак је по кадкад и па ра док се 
мо рао, да хва ли, са мо да би се не ка ко из не во ље спа сио. 

За пад и ис ток ни кад ни је мо гао да се сло жи и да се из јед на чи. Сад 
на је дам пут окру та суд би на је хте ла, да наш на род по ку ша да то чуд но 
де ло из вр ши. 

Ка ко? Под јед ну ка пу, да стр па све су прот не иде је: ка то ли ци зам, 
ислам и пра во сла вље, да по ми ри мо нар хи ју, Хр ва те и на род но сти и да 
на кра ју не до зво ли, да се то чак до га ђа ја бр зо и пре ко ме ре вр ти и окре
ће, га зе ћи на ше дра го це не тра ди ци је. Са мо опре зно и по сте пе но сме
ло би се на пред ићи, јер сва ки дру ги пут би нас од вео на страм пу ти цу. 

Да ли ће др жав ни ци из Ср би је то мо ћи схва ти ти; да ли ће Хр ва ти 
и Сло вен ци на жр тве при ста ти: ка ко ће се на род но сти вла да ти?

Пр ви део 
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Све то ску па би ло је у зна ку пи та ња. 
То је Ја шу као Ср би на и по ли ти ча ра стра шно му чи ло. 
Ја и ако сам пред о се ћао, да ће око ује ди ње ња би ти ве ли ке тр ке, 

ни сам у све му Ја ши одо бра вао. 
Ти, ипак, ми слиш, да ће би ти по вољ ног и срет ног из ла за, ре као 

ми је, кад сам му не ка сво ја на га ђа ња из ло жио. Дао би Бог, да се то и 
об и сти ни!

По сле то га, из гле да, да се не што уми рио. Али још увек био је за
бри нут и у мно го штошта сум њао. 

Ме ђу тим Ср би, гдегод сам их срео, би ли су ра до сни и до бро рас
по ло же ни. Ве ро ва ли су чвр сто, да је осло бо ђе ње ту на пра гу и да ће се 
све на кра ју ле по и мир но свр ши ти. Њих се ни је мно го ти ца ло, шта ће 
с њи ма да ље да бу де. Глав но нам је би ло, да се њи хов сан ис пу ни и да 
су се сви Ср би на шли у јед ном ко лу и у јед ној др жа ви. 

Ка ко ће се да ље жи ве ти, ко ће да вла да а ко ће, да слу ша, ко да 
бу де го ре а ко да бу де до ле, о то ме се ме ђу њи ма ни је озбиљ но рас пра
вља ло. 

На то сле по на род но ве ро ва ње упо зо рио сам Ја шу. На што је он 
са свим ме ха нич ки од вра тио: он да је на ша ду жност, да са мо при сло
ни мо уши на на род но ср це и да до бро са слу ша мо ка ко оно ку ца, па ће 
нам од мах би ти лак ше и ја сни је. 

Он да, чи ка Ја шо, у на шим ми шље њи ма ни је би ло раз ми мо и ла
же ња, та кав је од го вор мој био на по след ње ње го ве ре чи. Уо ста лом 
бу дућ ност ће по ка за ти, где су би ле за блу де а где се на ла зи ла исти на. 

Чи тав ме сец да на про вео сам у бол ни ци, че ка ју ћи, да ме Ко ми си ја 
пре гле да. 

Јед ног да на до нео ми је Др Сајдл ре ше ње од вој не вла сти, да сам 
на осно ву ко ми сиј ског пре гле да про гла шен за стал но не спо соб ног. 

То ме сам се ја ко за чу дио. Осим др Сај дла ни ко дру ги у бол ни ци 
ни је ме не пре гле дао а у ре ше њу је ста ја ло: „на осно ву Ко ми сиј ског пре
гле да”. 

Ка ко би ло, да би ло, ја сам се од мах су тра дан вра тио ку ћи. 
То је би ло пред крај ма ја 1918 г. 
У на шој ве ли кој ба шти све воћ ке су по не ле оби лан плод. Ба грен 

је баш про цве тао а да фи на тек што ни је за ми ри са ла. 
Ту у том буј ном зе ле ни лу по цео дан ле жао сам мир но у на сло ња чи. 
Же на и де ца сва ки час су ме за пит ки ва ли, ка ко ми је, и на свој 

не жан на чин те ши ли ме. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Са њи хо вог за бри ну тог ли ца, чи тао сам, да су би ли ја ко стра хо
ва ли шта ће сам ном на по слет ку би ти. Ви де ло се да су и они је дан 
ве лик део мо га бо ла осе ћа ли. 

Ако ми је слу чај но не што по треб но би ло, сви су они од мах по хи
та ли, да ме што пре и што бр же услу же. 

Та по ро дич на љу бав и са жа ље ње мно го ми је по мо гло, да сам сво
ју кле ту суд бу лак ше под но сио. 

Ме ђу тим бо лест мо ја и да ље је на пре до ва ла, та ко да сам по стао 
сав ко жа и кост. Ли це ми је би ло сме жу ра но, ја ко зе ле но – жу то а очи 
не пре ста но ужа ре не и све тле. Све то ску па све до чи ло је, да ме је гро
зни ца по тај но мо ри ла. 

Из да ле ка, из мог по лу све сног ста ња, не што ме је по че ло, да уз не
ми ру је. Не би ли до бро би ло, да мој не срет ни ту мор да дем из ва ди ти, 
да се по врг нем опе ра ци ји, па куд пу кло, да пу кло. 

У по чет ку ја сам тај бе све сни на лог кол когод  сам мо гао, ућут ки
вао. Али у то ку вре ме на, не ода ју ћи се ни ко ме, све сам ви ше на ги њао, 
да га са слу шам. 

Кад би се ту мор от стра нио и је дан део бо ле сних цре ва из ва дио, 
мо жда би се, ако по сре ди ни је ту бер ку ло за би ла, мо гао од си гур не 
смр ти спа си ти. 

Да кле, пот све сна жуд ња по ста ла је на је дам пут све сна же ља. Тре
ба ло је са мо уви де ти, да дру гог из ла за ни је би ло. 

По ред свег то га за ду го ни сам мо гао, да се од лу чим. Не ма сум ње, 
опе ра ци ја би би ла вр ло те шка. Али, ако би ус пе ла, спа сао бих жи вот, 
а ако не би ус пе ла, пре кра тио бих бар му ке те шке! 

Све се то да ло ле по за ми сли ти, али да ли сам ја још био у ста њу, 
да се на ме ни по ку ша би ло ка ква опе ра ци ја? 

Сна га мо га тро шног ор га ни зма би ла је на из ма ку. 
Да сам био ла ик, бр зо би се дао на го во ри ти. А ова ко као ле кар, 

те шко ме је би ло за опе ра ци ју за гре ја ти. 
Услед мо је нео д луч но сти све сам ви ше за доц њи вао. Ту је ско ро 

би ло вре ме, кад се мо гло ре ћи, да се ни опе ра ци јом не мо гу ви ше спа
си ти. 

У то до ба, на мо ју сре ћу, два до зу ба на о ру жа на жан да ра до не ла 
су ми од лу ку вој ног су да из Су бо ти це, да се у то ку не де љу да на имам 
та мо при ја ви ти. 

У од лу ци је са мо ста ја ло, да се оп ту жу јем због ве ле и зда је. 

Пр ви део 
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А у ства ри би ла је то гад на кле ве та сле пог Аце Ту то ро ва из Ср бо
бра на, ко ји ме је оп ту жи вао да сам де цем бра 1914 год, кад сам слу чај но 
уз пут у Ср бо бран свр нуо, ре као, да ће Ау стро у гар ска си гур но про па сти. 

Тај Аца Ту то ров био је по знат као оби чан шпи јун, ко ји је сва ки 
час ма за што при ја вљи вао љу де вла сти ма. 

Јед но вре ме имао је он чак и сво га се кре та ра, ко ји му је пи сма пи
сао. За вре ме ми ра сва ки час до би јао је не ке нов це на по шти, што су 
му као ми ло сти њу до бро ду шни љу ди ши ља ли, ко ји ма је он пре то га 
мол бу за по моћ по слао, ку ка ју ћи, да је слеп и не во љан био. 

За вре ме ра та, не мо гав ши, да до би ја па ре од при ват них ли ца, ба
вио се ис кљу чи во са шпи ју на жом и та ко до шао у ве зу са вој ним вла
сти ма. 

Ја га пре то га ни сам по зна вао. Чуо сам са мо, да је опак кле вет ник 
и по ква рен чо век био. Не са мо, да му је ср це зло би ло, не го и срж са ма 
би ла му је по ква ре на. 

Хтео, не хтео, по сле два да на при пре ма ња, ја и же на от пу то ва ли 
смо у Су бо ти цу. 

У пред со бљу Кан це ла ри је вој ног су да слу чај но је на ме не на и шао 
мој си но вац Сте ва Про да но вић из Су бо ти це, чу де ћи се от куд сам ја у 
вој ни суд до спео. Узев ши од ме не по зив ни цу, оти шао је уну тра, да види, 
ко ме је оп ту жио. 

По сле че тврт ча са знао сам све о че му се ра ди ло. 
Вој ни суд ме ђу тим, уви дев ши и сам да је оп ту жба нео сно ва на, без 

ика квог окле ва ња као не ви ног осло бо дио ме је. 
Кад сам из су да на по ље иза шао, ре као сам же ни, сад не ће мо ку ћи 

на траг ићи, не го пра во у Пе шту, да се да дем опе ри са ти. 
У Пе шти ме је пре гле дао опе ра тер и до цент Др Адам и од мах на 

опе ра ци ју у „Fa sorsa na to ri um” по слао. Већ истог да на у ве че био сам 
од ње га опе ри сан. 

То је би ло 18 ју на 1918 го ди не. 
Опе ра ци ја је тра ја ла ви ше од два ча са. „Co e cum” и обли жња по вре

ђе на цре ва би ла су са свим бо ле сна, и ме ђу соб но и уз тр бу шну оп ни цу 
би ла за ра стла. 

На мо ју сре ћу ни ти ту бер ку ло за, ни ти рак ни је био. 
И сoecum и бо ле сна цре ва би ла су исе че на и от стра ње на. 
Су тра дан по сле опе ра ци је би ло ми је ја ко те шко. Ми слио сам, да 

ће ми се утро ба ра су ти. Мо рао сам да до би јем Morp hi um – ин јек ци ју. 
По сле не ко ли ко ми ну та би ло ми је за и ста већ лак ше. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ко би мо гао ми сли ти, да је она ма ла мор фи ум фи о ла има ла то
ли ку моћ. 

Бла го сло вен да је ум, што је пр ви до шао на ту ми сао, да је у та квим 
те шким слу ча је ви ма са мо мор фи ум мо гао, да убла жи бол. 

Тре ћи дан про вео сам мир но и ни је ми по тре бан био ни ка кав лек. 
По сле не де љу да на већ сам смео, да се дим. Бр же, не го што је ико 

ми слио, по бољ ша ва ло се мо је здра вље. 
Мно ги од бо ле сни ка, ко ји су у са на то ри ум пре ме не до шли, чу ди

ли су се, кад су ме јед ног да на ви де ли, да сам ме ђу њих у ба шту си шао. 
Сви су они убе ђе ни би ли, кад су ме она ко бед ног пр ви пут ви де ли, 

да од ме не ни по сле опе ра ци је, ни шта би ти не ће. Чак ни до цент Адам 
ни је био си гу ран у успех. 

По сле не де љу да на и ако још слаб, вра тио се ку ћи. Ту сам он да 
опет нај ви ше у ба шти да не про во дио. Али ово га пу та мно го бо ље и 
срет ни је, не го пре опе ра ци је. 

Из да на у дан опо ра вљао сам се и ша лио и слат ко сме јао. Во ља за 
жи во том вра ти ла ми се опет у пу ној ме ри. 

По чео сам, да во дим не са мо сво ју не го и ту ђу бри гу. Ја ко су ме 
за ни ма ли и свет ски до га ђа ји, што су та да на пре крет ни ци би ли. 

За ма ло па сам и бо ле сни ке мо гао, да пре гле дам. Уоп ште у сва ком 
по гле ду до ла зио сам к се би. Ма ло је фа ли ло, па да сам уо бра зио, да сам 
сад здрав, ко што сам пре, био. 

Ко је, ко ја, јед ном оча јан бо ле сник био, тај је тек мо гао ка ко ва ља 
це ни ти здра вље. 

Бо лест са со бом до но си не са мо бо ле сни ку не го и ње го вој око ли
ни бе ду. Гле да ти ка ко де ца и род би на кри шом бри шу су зе, пла ше ћи 
се, да их бо ле сник не при ме ти, то ви ше по га ђа и већ ма бо ли, не го свој 
ро ђе ни бол. 

Не ма сум ње, те ши ти бо ле сни ка, то је пле ме ни та ствар, али ви ше 
пу та и она мо же, да шко ди. Исто та ко и ми ло ср ђе уме, да под ба ци, ако 
се без по тре бе на ту ру је. 

Нај при род ни је би би ло, да бо ле сник сам сво јом во љом рас те ру је 
сво је ту роб не ми сли. Би ти до бро рас по ло жен у бо ле сти, то је као да се 
бо лест већ у по ла из ле чи ла. 

Му зи ка, пе сма, ле па сли ка и до бра не га у мно гом по гле ду по ма жу 
ле ка ру, да има успе ха. А све те ства ри по вољ но ути чу на ка рак тер и на 
ћуд бо ле сни ка, бу де ћи у ње му от пор ну сна гу, да лак ше из др жи бе ду. 

Пр ви део 
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У Ру си ји у то до ба бе снио је у ве ли ко гра ђан ски рат. С те стра не 
Евро пи ни је пре ти ла ни ка ква опа сност. Ру си су и су ви ше би ли за ба
вље ни сво јим не да ћа ма. Ша ка бољ ше ви ка нео бич ном сме ло шћу, при
гра би ла је сву власт у сво је ру ке ру ко во де ћи све по кре те по сво јој во љи. 

И ако је Маркс дру га чи је за ми шљао, да ће со ци ја ли зам, да осво ји 
свет, бољ ше ви ци су ипак ус пе ли, да на свој на чин то де ло у жи вот 
спро ве ду. 

У Евро пи, ма да се За пад ни фронт вр ло ла га но кр хао, ипак се на
зи ра ло да рат не ће још ду го тра ја ти. Шта ви ше уна пред се зна ло, ко ће 
да бу де скр хан. 

Као пред бу ру, до га ђа ји по че ли су бр же, да се раз ви ја ју, не го са мо 
вре ме. 

Као по до го во ру, сви фрон то ви би ли су ско ро јед но вре ме но про
би је ни. За час и суд би на два ве ли ка цар ства би ла је за пе ча ће на. Цар 
Ви љем и цар Кар ло мо гли су са мо бег ством, да спа су свој го ли жи вот. 

Услед то га у це лој сред њој Евро пи за не ко вре ме вла дао је пра ви 
ха ос. Чак се др жа ло, да ће дух ру ске ре во лу ци је и ту, да по бе ди. 

Али бу дан и млад на ци о на ли зам осло бо ђе них Ау строугар ских 
на род но сти, ни је до пу стио да се у та ко ве ли кој ме ри из ме ни дру штве
ни по ре дак. Угње та ва ни сто ле ћи ма, они су у пр вом ре ду хте ли, да 
до ђу до сво је на ци о нал не сло бо де и до сво је ро ђе не др жа ве. Те шке 
дру штве ноеко ном ске про бле ме оста ви ли су за доц ни ја вре ме на. Че
тр најст Вил зо но вих та ча ка, би ле су до вољ на под ло га, да су се мо гле 
ство ри ти: Че шка, Пољ ска и др жа ва Ср ба, Сло ве на ца и Хр ва та. Сад је 
је ди но од њи хо вих на ро да за ви си ло, ко јим ће пу тем, њи хо ва да ља исто
ри ја, да се раз ви ја. 

Од мах у по чет ку ви де ло се, да без ве ли ких по тре са не ће ићи. У 
Пољ ској је би ло до ста: Укра ји на ца, Је вре ја и Не ма ца; У Че шкој Сло ва
ка, Ма ђа ра и Не ма ца; у др жа ви Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца Ма ђа ра, 
Ар на у та и Ру му на. 

Све то у јед ну вре ћу и под јед ну ка пу мет ну ти, ни је би ло ла ка ствар. 
С то га у све те три но ве др жа ве мо ра ло је не ко вре ме, да до ђе до 

до го во ра, до сва ђе и до цен ка ња. 
А кад се до не ког ре зул та та и до шло, то је би ло во дљи ка во и без 

жи во та. Он да се мо ра ло опет из но ва по че ти, да мо жда по сле то га бу де 
још го ре. 

Со лун ска са ве знич ка вој ска је два, да је сти гла до Ни ша а Ма ђа ри 
у Вој во ди ни већ су би ли из гу би ли из сво јих ру ку власт. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Мно ги њи ни ин те лек ту ал ци без об зир це по бе гли су го ре у Ма ђар
ску, оста вив ши на род, да без вођ ства че ка на сво ју про паст. 

От по ра ни је би ло ни за лек и ако се др жа ло, да ће ма ђар ски на род, 
ко ји је био то ли ко горд на сво ју хи ља ду го ди шњу др жа ву, у свом те шком 
бо лу по ку ша ти не што да учи ни. Ма ђар ски хон ве ди ја то ми це са сви ју 
стра на вра ћа ли су се на траг са бо ји шта али ни јед ном од њих ни је пада
ло на ум да бра ни отаџ би ну. До шав ши ку ћи са оруж јем или без оруж ја, 
гле дао је сва ки са мо сво га по сла и пу стио да Ма ђар ску ко кр пу це па ју 
мр ске на род но сти. 

У то не си гур но до ба ко пе чур ке ни ца ла су на род на ве ћа у це лој 
Вој во ди ни. У ства ри то су би ли на род ни од бо ри, што су у сво је ру ке 
узе ли власт. 

Осим то га у Но вом Са ду би ло је уста но вље но На род но по ве ре ни
штво, по де ље но у не ко ли ко от се ка, те же ћи да це лом по кре ту, да де јед
но лик пра вац. Ше фо ви по је ди них от се ка би ли су по ли тич ки љу ди. 

Кроз Вој во ди ну за то вре ме по вла чи ле су се не пре ста но не мач ке 
тру пе из ар ми је ге не ра ла Ма кен зе на. Сам Ма кен зен био је уз пут за ро
бљен и у Фу то гу за др жан. 

Јед на та ква гру па јед ног да на на шла се у Ср бо бра ну. Још увек 
Нем ци, ма да су се по вла чи ли, одр жа ва ли су ред и ди сци пли ну. 

Мно го штошта но вог њи ма уз пут ни је са оп ште но али углав ном 
зна ли су сви до јед ног, да је рат из гу бљен. 

Кад су у Ср бо бра ну из на ших са оп ште ња до зна ли, да је цар Ви љем 
аб ди ци рао и из зе мље по бе гао, би ли су сил но уту че ни. 

Про сти вој ни ци рас пи ти ва ли су се је ди но, ко ји је пут нај кра ћи до 
Не мач ке био. Њи ма је из гле да, глав но би ло, да се што пре до че па ју 
сво јих гра ни ца. Ов де у ту ђи ни стра хо ва ли су, да им се не до го ди ка ква 
не во ља. С то га су кроз Ср бо бран опре зно и са мо у гру па ма пр о ла зи ли. 
А ако су се слу чај но ма ло ду же за др жа ли, по ста ви ли су ја ке стра же 
ис пред ку ћа, где су ста но ва ли. 

У раз го во ру са на ма би ли су уч ти ви. Чи сто смо их жа ли ли, кол ко 
су при то ме по ни зни би ли. Ко би мо гао и по ми сли ти, да ће горд, не
мач ки дух то ли ко да по пу сти! Али уве ре ње, да је рат пот пу но из гу бљен, 
ја ко их је омек шао. Њи хо во гле да ње од го ре из че зло је, а на ме сто њега 
по ја ви ло се гор ко раз о ча ра ње. 

Њи хо ви пре пла ше ни и уко че ни по гле ди ода ва ли су њи хов бол и 
те шку пат њу за из гу бље ном рат ном ште том. 

Пр ви део 
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Сад им ни шта дру го ни је пре о ста ло, не го да се по сра мље ни што 
пре вра те у по ни же ну отаџ би ну, да се на но во пред гро бом Би змар ко
вим као гре шни ци за ку ну, да ће, чим се згод на при ли ка бу де да ла, 
осве ти ти да на шњи слом и по ни же ње. 

На род но ве ће у Ср бо бра ну мо жда је би ло пр во у це лој Вој во ди ни, 
што је на оп штин ском до му ис та кло срп ску за ста ву. До тле, осим ма
ђар ске за ста ве, ни ка кве дру ге за ста ве ни је би ло сло бод но у Вој во ди ни 
ис ти ца ти. Ма ђа ри су др жа ли, да у Ма ђар ској са мо Ма ђар ска за ста ва 
има, да се це ни и по шту је. 

Сва ка дру га за ста ва кр њи ла би углед кру не Св. Сте ва на. А ако би 
се не ко слу чај но усу дио, да је ис так не, сма трао би се не са мо као иза
зи вач, не го као ве ле и здај ник. 

Ср би су ипак кри шом при свад ба ма и сла ва ма сво је тро бој ке: црве
но, пла во, бе ло ис ти ца ли: бо сиљ ка че и ико не са њи ма об ви ја ли, и на
род ну но шњу са њи ма укра ша ва ли. То је би ло у кр ви и у оби ча ју свуд. 
Код Ср ба Вој во ђа на. Те три бо је пре на ша не су са ко ле на на ко ле но као 
ка кав ама нет. 

Ка ко су се Ма ђа ри у се бе по ву кли, На род но ве ће у Ср бо бра ну, 
би ло је чи сто срп ско. 

По сле из бо ра прет сед ни штва и ужег од бо ра, при сту пи ло се од мах 
ра ду. На ме сто Сан то маш, про зва то је на ше ме сто Ср бо бран. То је име, 
што му је за ве ли ке за слу ге срп ски свет још 1848 го ди не на ме нуо, кад 
се она ко ју нач ки са Ко шу то вом вој ском бо рио. 

Ср бо бран ско, на род но ве ће др жа ло је сва ко днев но да њу и ду бо ко 
у ноћ сво је сед ни це. Ве ћа ло се о све му и о сва че му. А нај ви ше о на род
ним не во ља ма. 

Мно ги си ро ма шни Ср би, не ки чак по сле че тир го ди не ра то ва ња, 
вра ти ли су се на траг у пра зну ку ћу. Њи ма је тре ба ло што пре и што 
обил ни је по мо ћи. Ре ше но је, да се та квим не вољ ни ци ма има од мах 
из да ти на по ли ца. Под на по ли цом под ра зу ме ва ла се из ве сна ко ли чи на 
жи та и из ве сна ко ли чи на огре ва. Осим то га и у нов цу по кла ња но је 
до ста. 

Ка ко ве ли ки број Ср ба у Ср бо бра ну ни је имао сво је ку ће, ре ше но 
је, да се на ва ша ри шту и на бе глу ку (пе ри фе ри ја Ср бо бра на) има ју 
бес плат но раз де ли ти пла це ви. То је сме ста и учи ње но. 

О аграр ној ре фор ми и о до де љи ва њу зе мље до бро вољ ци ма озбиљ
но се рас пра вља ло. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ште та је са мо би ла, што то пи та ње ни јед но на род но ве ће ни је 
мо гло да ре ши. Тек аграр ни за кон, на ко га се мо ра ло че ка ти, имао је 
то да учи ни. 

Услед ве ли ке про ме не и не си гур не без бед но сти у Вој во ди ни на
је дам пут по ја ви ле су се ве ће и ма ње дру жи не (бан де), ко је су по че ле, да 
кра ду и да пљач ка ју. За не ко вре ме сва ко се ло има ло је са мо да се бри
не о сво јој без бед но сти. 

У Ср бо бра ну то га ра ди осно ва на је на род на гар да. На жа лост она 
ни је би ла до вољ но ди сци пли но ва на, па је по не кад и са ма пра ви ла из греде.

Кад је срп ска а за њо ме и фран цу ска вој ска до шла у Вој во ди ну сва 
по ли тич ка власт Вој во ди не би ла је већ у срп ским ру ка ма. 

На род но по ве ре ни штво у Но вом Са ду би ло је већ та да од це ле 
Вој во ди не при зна то као њен цен тар и ње на нај ви ша власт. 

Вој ска срп ска и фран цу ска има ла је са мо да чу ва ње ну гра ни цу 
пре ма Ма ђар ској и да по по тре би по мог не ци вил ну власт. 

Ср би у Вој во ди ни би ли су у ве ли ком ма мур лу ку. Стал но су пе ва
ли и стал но су се ве се ли ли. 

Осло бо ђе ње их је пот пу но опи ло. И до тле су Ср би Вој во ђа ни били 
по зна ти као ве ли ки Ср би, али од осло бо ђе ња на ова мо пре ко ра чи ли 
су сва ку ме ру. У сво јим на ив ним ду ша ма ми сли ли су они, да је сад 
до шао час, кад је тре ба ло да се об но ви Ду ша но во цар ство. 

Ма да је ствар ност са свим друк чи ја би ла, они су, не во де ћи о то ме 
ра чу на, и да ље исте же ље га ји ли. 

По ли тич ко ру ко вођ ство Вој во ди не би ло је пре те жно у ру ка ма 
срп ске ра ди кал не стран ке, ко ја је нај мно го број ни ја би ла. Ме ђу тим и 
дру ге ма ње стран ке срп ске би ле су при ства ра њу по ве ре ни штва по
зва те и за сту пље не. Пре ма то ме цео срп ски на род у Вој во ди ни био је 
та да сло жан и имао исте иде а ле. 

Да би се це ла Вој во ди на ску па мо гла опре де ли ти, тре ба ло је што 
пре спро ве сти из бо ре и иза бра те де ле га те (800 за це лу Вој во ди ну) упу
ти ти у Но ви Сад, да на ве ли кој на род ној скуп шти ни, до не су ко нач но 
ре ше ње о суд би ни Вој во ди не. 

28 Но вем бра 1918 г. из ре кла је ве ли ка на род на скуп шти на у Но вом 
Са ду, да се Вој во ди на оце пи ла од кру не С. Сте ва на и да се без у слов но 
при кљу чи ла мај ки Ср би ји. 

На тој ве ли чан стве ној скуп шти ни иза бра ти су по сла ни ци Вој во
ди не за при вре ме но на род но прет став ни штво у Бе о гра ду. 

Ме ђу оста ли ма био сам и ја иза брат. 

Пр ви део 
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Ме мо а ри 
Др Жив ка Про да но ви ћа

Дру ги део 
II

На Кр фу 1917 год. ре ше но је, да Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци има ју, 
да се ује ди не. То је дин ство 1 де цем бра 1918 год. све ча но је про гла ше но 
у Бе о гра ду. 

Ско ро све зе мље, где су Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци жи ве ли, би ле 
су ушле у са став Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (СХС.). 

На глас, да је то ве ли ко де ло свр ше но, ли ко вао је наш свет као 
ни ка да до та да. Ин стинк тив но он је осе ћао, да је ово пр ви пут у исто
ри ји, да су се же ље пот пу но ис пу ни ле. 

По ред свег то га мно го му се што шта ни је до па да ло. Та ко му је 
чуд но из гле да ло, што су и да ље не ки оста ли не за до вољ ни и по стра ни. 
Ју го сло вен ски не ки од бо ри да ле ко у ту ђи ни не пре ста но су сла ли ку
ри ре и про кла ма ци је, тра же ћи, да се склоп и уре ђе ње на ше др жа ве 
спро ве де на ду а ли стич кој или три ја ли стич кој осно ви, чак мо жда у 
об ли ку кон фе де ра ци је. 

То је на ше на ив не љу де у Вој во ди ни ја ко уз не ми ри ва ло. Зар и по
сле осло бо ђе ња, да бу де мо одво је ни, јед ни од дру гих. 

Од мах на по чет ку, ви де ло се, да наш жи вот ни у ро ђе ној др жа ви 
не ће би ти лак и без бри жан. Би ће ту по ву ци потег ни, док се не до ђе 
на свој пра ви пут. Тр за ви ца, чак и су ко ба, би ће мо жда и ви ше, не го 
што је у ту ђој др жа ви би ло. 

Ве ко ви ма раз је ди ње ни у мно гом че му, има ли смо и раз не по гле де. 
Њих се од ре ћи ни је би ла ла ка ствар. Тра ди ци је и оби ча ји мно го су 
про ме ни ли ду ше на ше, што су у древ ној про шло сти јед на ке би ле. Услед 



290

то га, сва ко на ше пле ме има ло је осим за јед нич ких и сво јих по себ них 
ци ље ва. 

Већ при про гла ше њу ује ди ње ња то се мо гло осе ти ти. Ипак ра зум 
и за јед нич ка во ља на кра ју је по бе ди ла. 

Про тив ни ци уну тар но ве др жа ве СХС за не ко вре ме ућу та ли су. 
Али по све му би ло је ја сно, да су се они са мо при та ји ли и че ка ли зго
дан час, да се по вам пи ре. 

За то вре ме у Вој во ди ни у мно гом по гле ду при ли ке су по гор ша ле. 
По што ми пре у Ма ђар ској ни смо има ли Ср ба чи нов ни ка, то смо 

по сле осло бо ђе ња би ли при мо ра ни да и не струч ња ке при ма мо у слу
жбу. То још не би би ла нај го ра ствар. Али мно ги сум њи ви не вој во ђа ни 
на гр ну ли су, тра же ћи, да им се до де ле на ју но сни ја ме ста. 

Убр зо се по ка за ло, да су то аван ту ри сте и кри ми нал ни ти по ви 
би ли, што су на не ки чу дан на чин до на и ме но ва ња до ла зи ли. Чак се 
зуц ка ло, да се ме ста за но вац мо гла ку пи ти. 

Ка ко би ло, да би ло, на је зда сум њи вих у Вој во ди ну, би ла је све већа 
и др ски ја. 

Од мах по сле њих до шли су и не ки срп ски офи ци ри, ни жи и ви ши, 
да се же не са Вој во ђан ским ми раж џи ка ма. 

У Вој во ди ни до тле био је оби чај, да су се Ср би са Срп ки ња ма ме
ђу соб но же ни ли и уда ва ли. 

Ако је по не ки узео и дру гу ве ру, мо ра ла је би ти хри шћан ска. Тако 
Је вреј ку ни је Ср бин ни кад узи мао за же ну, а нај ма ње се Срп ки ња за 
Је вре ји на уда ва ла. На жа лост срп ски офи ци ри ни су на то па зи ли. 

Ско ро у исти мах не ки ви ши чи нов ни ци из ра зних ми ни стар ста ва 
и не ки сум њи ви по ли ти ча ри за у зе ли су уно сна ме ста у упра ва ма бо
га тих пред у зе ћа. За трен ока, ско ро по пла ну, би ла је Вој во ди на по сед
ну та од тих по слов них љу ди. 

То је би ло рђа во зна ме ње, што је ја сно по ка зи ва ло, да је жи вот у 
Вој во ди ни на тра шке и рђа во те као. 

Ср би Вој во ђа ни би ли су за бе зек ну ти, кад су ви де ли, шта су из Бео
гра да са Вој во ди ном ура ди ли. Они су исти на по ку ша ва ли, да се про тив 
то га бу не али реч њи хо ва код ме ро дав них ни је мно го вре ди ла. 

1 Мар та 1919 год. при вре ме но на род но пред став ни штво у Бе о гра
ду по че ло је, да за се да ва. 

Ка ко је вре ме још увек хлад но би ло а са о бра ћај вр ло не зго дан, ја 
сам тек око по ло ви не мар та у Бе о град до пу то вао. Мо је здра вље по ред 
свег мо га оп ти ми зма, ни је би ло у пот пу ном ре ду. Ку ћев на не га још ми 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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је ја ко по треб на би ла. Упр кос то ме, ја сам се ипак усу дио, да на пут 
кре нем. 

Мо ји дру го ви из Вој во ди не сви су већ у Бе о гра ду би ли. Они су се 
ко не ка си ро чад у јед ном кут ку ра ди кал ног клу ба сме сти ли. 

У клу бу је бру ја ло као у ко шни ци. Не пре ста но је не ко ула зио, а 
не ко опет из ла зио. 

По здра вив ши се са сви ма, сео сам, да се од мо рим. За ча сак, па се 
око ме не оку пи ло чи та во дру штво: Ср би ја на ца, Бо са на ца, Ста ро ср би
ја на ца. Сви су они же ле ли, да ме ви де и као но вај ли ју упо зна ју. 

И ако сам био слаб и умо ран, ипак сам им мо гао по не ку ле пу реч, 
да ка жем. Пи та ли су ме о све му и о сва че му а нај ви ше ка ко на род у 
Вој во ди ни ди ше. 

Сви они, ма њеви ше, осо би то Ср би јан ци во ле ли су по ли ти ку. Неки 
од њих, не би мо гао жи ве ти, кад би слу чај но мо рао, да се по ли ти ке од
ре че. По ли ти ка, то им је био на су шни хлеб. Ње су се гр че ви то др жа ли 
као да без ње, ни је би ло дру гог жи во та. 

За раз ли ку од нас Вој во ђа на, што смо са мо по ну жди во ди ли по
ли ти ку, ср би јан ски по сла ни ци са свим друк чи је схва ћа ли су свој по
сла нич ки по зив. 

Као мај сто ри, што свој за нат до бро ра зу му, та ко су и они би ли 
ве шти мај сто ри у по ли тич ким ства ри ма. 

И ако је Ср би ја би ла ма ла, она је ипак би ла не за ви сна и сло бод на 
др жа ва. У њој се по ли тич ки жи вот раз ви јао ка кока д, бр же или спо ри
је, али увек пра ћен са ве ли ким бор ба ма. Ме ђу соб но тр ве ње пар ти ја, 
хе рој ски от пор про тив са мо во ље вла да ра, све је то до при не ло, да је дух 
Ср би ја на ца по стао окре тан и спо со бан, да сва ки ма ка ко те жак про
блем по вољ но ре ши. 

Али от ка ко се Ср би ја уто пи ла у СХС, осе ћа ло се, да ње ни и нај
бо љи по ли ти ча ри у мно гим ства ри ма ни су би ли на чи сто. А то све због 
то га, што се до осло бо ђе ња до шло без по треб не спре ме и до вољ ног 
раз у ме ва ња. 

Ује ди ње ње је са со бом до не ло без број но вих те шко ћа, ко је је тре
ба ло бр зо и ко ре ни то от кло ни ти. 

Ме ђу тим не ки дух ма ло ду шно сти и ко ле ба ња за вла дао је у по ли
ти ци, те се ве ћи ном тап ка ло на истом ме сту. По ло жај Вој во ђа на у ра
ди кал ном клу бу ни је био богзна ка ко ру жи част. Већ са мо при сту па ње 
и ула зак у клуб, био је скоп чан са не при јат но сти ма. 

Други део 
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Сто јан Про тић а мо жда и сам пре сто ло на след ник же ле ли су ради
је да се При би че вић са сво ји ма при кљу чи ра ди кал ној стран ци. Др жа
ло се, да су Вој во ђа ни увек си гур ни а да срп скохр ват ска ко а ли ци ја по 
сва ку це ну тре ба, да се за до би је. 

Ме ђу тим до га ђа ји са свим дру гим прав цем по че ли су, да те ку. 
При би че вић са от пат ци ма Ср би јан ске опо зи ци је ство рио је де

мо крат ску стран ку. То је би ла фа тал на по гре шка, јер су се та ко раз ми
ри це из про шло сти, што су из ме ђу срп ске опо зи ци је и ра ди ка ла вла
да ле, још ви ше про ши ри ле и на но во ожи ви ле. 

Али ам би ци ја бра ће При би че ви ћа на че лу са Све то за ром ни је зна
ла ме ре, као ни мр жња опо зи ци је срп ске про тив ра ди кал не стран ке. 

Де мо кра те су ве ро ва ле, да је сна га ра ди кал не стран ке са свим ис
цр пље на и да је до шло вре ме, да се с њо ме об ра чу на. Али жи ла вост 
ра ди ка ла и њи хо во ве ли ко ис ку ство и по ред вид не ис цр пље но сти, још 
је увек мо гло са успе хом, да бра ни сво је те ко ви не. 

При ли вом из Бо сне, Ста ре Ср би је и Вој во ди не број ра ди кал них 
по сла ни ка се по ве ћао, те је услед то га ра ди кал на стран ка у при вре ме
ном на род ном прет став ни штву ре ла тив но би ла нај ја ча. Њен ав то ри тет 
био је још увек ве лик. 

Ипак, да је та да слу чај но би ла ка ква дру га др жа во твор на стран ка, 
ко ја би мо гла за ме ни ти ра ди кал ну стран ку, па мет но би би ло, да су 
ра ди ка ли по сле осло бо ђе ња оти шли у опо зи ци ју. 

Кад је јед на по ли тич ка стран ка ду го на вла сти, он да се ње не при
ста ли це вр ло ла ко мо гу, да по ква ре, и да од вла сти тра же, да им мно ге 
зло у по тре бе кроз пр сте гле да ју. Вла сти он да не ма ју ћи куд за љу бав тих 
вла ди них при ста ли ца и са ме чи не бе за ко ња. 

Осим тих не зго да у ра ди кал ној стран ци, би ло је и по дво је но сти 
и то у са мом вођ ству. То је још ви ше оте жа ва ло ње зин рад. 

Да ли смо је дан на род са три име на или три на ро да са три име на 
или је дан на род са јед ним име ном, дали пре ро га ти ве кру не тре ба, да 
се ску че и у ко ли кој ме ри, ка ко да се спро ве де аграр на ре фор ма, ка ко, 
да се во ди уну тра шња и спо ља шња по ли ти ка, да ли окрут цен тра ли зам 
или по кра јин ске ав то но ми је, сва та пи та ња ни су у то до ба код ра дика
ла би ла пот пу но раш чи шће на. Пу сти ло се ви ше, да вре ме и до га ђа ји 
то учи не. 

Али то баш ни је би ло до бро. Ме сто, да се отво ре но ка за ло то и то 
за сту па ра ди кал на стран ка, до зво ли ло се по је ди ним при ста ли ца ма и 
гру па ма, да сва ка на сво ју ру ку ство ри сво ја по себ на уве ре ња. 
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Чак се та ко да ле ко ишло, да су не ки про ро ко ва ли да је ра ди кал на 
стран ка на пу ту, да се раз је ди ни. 

Осим ра зно ли ко сти у ми шље њу, ра ди ка ле је и дру га јед на не во ља 
ти шти ла. 

Двор ска ка ма ри ла са не ким ам би ци о зним ге не ра ли ма са Пе тром 
Жив ко ви ћем на че лу, где год је мо гла, ме ша ла је сво је пр сте у по сло ве 
ра ди кал не стран ке. На жа лост, на шло се у клу бу љу ди, ко ји су ка ма
ри ли ишли на ру ку и би ли мал те не ње зи ни ода ни шпи ју ни. 

С то га се у клу бу о тим ства ри ма са нај ве ћом опре зно шћу сме ло 
го во ри ти. При вре ме но на род но прет став ни штво ни је би ло пра ви пар
ла мент. Ње гов глав ни циљ је био, да за не ко вре ме др жи на оку пу на
род не прет став ни ке из це ле СХС. С то га је обим ње го вог ра да био 
ску чен и ја лов. На ње го вим сед ни ца ма при ча ло се о све му, са мо да 
вре ме про ђе. Ни ка квих зна чај них за кон ских пред ло га и пре тре са није 
би ло. Жи ви ло се од да на до да на. 

Иза ку ли са у клу бо ви ма и у тај ним за се да њи ма пре го ва ра ло се о 
бу ду ћим пла но ви ма. Ме ри ле су се сна ге, што су тре ба ле, да пре ваг ну 
при по де ли вла сти. А баш ту и та ко про ла зи ло се из ла би рин та у ла би
ринт, јер се по де ла вла сти на тај на чин ни ка ко ни је мо гла пра вич но да 
из ра чу на. 

Ни је он да чу до би ло, што су се ме сто то га у ве ли ко от по че ле да 
упо тре бља ва ју сми ца ли це и ра зна по ли тич ка лу кав ства. На дла ку се 
ци пи дла чи ло са мо да се оме те пра ви лан раз вој до га ђа ја. Ни је се пре
за ло, ако је тре ба ло, то чак вре ме на на јед ном ме сто за др жа ти или га 
чак окре ну ти уна зад. 

Вој во ђан ски ра ди ка ли, ко што је по зна то, има ли су пре осло бо
ђе ња свој глав ни од бор, што се, пре ма по тре би, са ста јао у Но вом Са ду. 
У по след ње вре ме био му је прет сед ник Др Кра со је вић. 

На ње го вим сед ни ца ма рас пра вља ло се, без од ре ђе ног днев ног 
ре да о сви ма Вој во ђан ским не во ља ма. Сва ки члан смео је без огра ни
че ња, сло бод но, да из на ша сво је ми сли. 

Де ба та је по не кад би ла вр ло жуч на и тра ја ла је дан, па и два. За
вр шну реч ско ро увек Ја ша је во дио. Он је нај ве шти је умео раз ли чи те 
по гле де у склад, да до ве де и су прот не ми сли, да оправ да. По кадкад се, 
ако друк чи је ни је ишло, и фра за ма слу жио. Та ко је ње гов дух, кад год је 
по треб но би ло, по ка зи вао пут, ко га се у да тим при ли ка ма сме ло др жати.

Баш кад су Вој во ђан ски по сла ни ци, у ра ди кал ни клуб у Бе о град 
до шли, Ја ша је по чео озбиљ но, да обо ле ва. Он је исти на за ла и ке још 
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увек био здрав чо век, али ле ка ри су већ та да код ње га мно го што шта 
при ме ти ли, што је све до чи ло, да је ње гов дух у опа да њу. 

Ње го ве: „Ми сли о но вој др жа ви”, у пет све за ка, осим дру гих сва
ко днев них чла на ка у „За ста ви” би ле су по след ње ње го ве здра ве тво
ре ви не. 

Во ља, да во ди стран ку и да јој про пи су је пра вац, из да на у дан се 
гу би ла. 

У по та ји већ се рас пра вља ло, ко ће ње го во ме сто у стран ци, да 
за у зме. Два ри ва ла би ла су на по мо лу. Ми ле ти ћев син Др Слав ко Ми
ле тић и др Жар ко Ми ла ди но вић мо гли би то ме сто да по сед ну. Али 
ни је дан од њих, ни је хтео дру гом, да по пу сти та ко да су обо ји ца, исто
вре ме но са не ким пра вом, тра жи ли, да им се при зна вођ ство. 

Ме ђу тим обо ји ца ни су би ли до ра сли за то ме сто. 
Др Слав ко Ми ле тић био је бри жљи во и ле по од не го ван, во лео све 

вр сте ве шти не и че знуо за мир ним, гра ђан ским жи во том. Али у ње
го вој при ро ди ни је би ло ни тра га од не че га, што би мо гло оправ да ти 
ње го ву ам би ци ју, да по сле Ја ше он во ди стран ку. Сла бић, ко што је био, 
мо гао је то ме сто да тра жи, не по сво јим ин те лек ту ал ним и мо рал ним 
осо би на ма, не го са мо за то, што је био син ве ли ког Све то за ра Ми ле ти ћа. 

Др Жар ко Ми ла ди но вић опет био је ја ко су је тан и тра жио за се бе 
вођ ство, по зи ва ју ћи се на свој ду го го ди шњи и не се би чан рад у ра ди
кал ној стран ци. По при ро ди он је био скроз су бјек ти ван и све ства ри 
це нио са мо пре ма сво јој лич но сти. 

Као по ли ти чар ни је мно го вре дио, јер је сва ки час пре ма тре нут
ном рас по ло же њу ме њао чак и сво је ро ђе не по гле де на свет. 

У сво јим раз ла га њи ма био је и су ви ше раз ву чен, ума ра ју ћи слу
ша о це и гу бе ћи се у бе зна чај ним сит ни ца ма. 

Сто га ње гов ка рак тер ни у ком по гле ду ни је био по де сан да во ди 
стран ку. 

По тај на бор ба та два ри ва ла ко шта ла је ра ди кал ну стран ку у Вој
во ди ни вр ло мно го. 

Док је Ја ша био на кор ми лу, све је ишло по про гра му и јед ноду шно. 
По сле Ја ши ног по вла че ња са вођ ства ства ри су се са свим из ме ни

ле. Ни је би ло ви ше ја ке ру ке и окрет ног ду ха, ме сто то га на ста ло је 
по дво је но сти и не по ве ре ња. Са свим је он да ра зу мљи во би ло, што су 
по је дин ци на сво ју ру ку по ку ша ли, да за сту па ју ства ри Вој во ди не. 

Глав ни од бор Вој во ђан ских ра ди ка ла уоп ште се ни је ви ше са зи вао 
и био је за сваг да по ко пан. У Бе о гра ду то су по вољ но при ми ли, јер су 
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сма тра ли, да је сва ки по кра јин ски, па и наш глав ни од бор из ли шан. 
Та ко је ра ди кал на стран ка у Вој во ди ни би ла на жи вот и смрт пре да та 
у ру ке глав ног ра ди кал ног од бо ра у Бе о гра ду. 

Од тог до ба, што год се за Вој во ди ну тра жи ло, мо ра ло се мо ли ти 
и бо го ра ди ти у Бе о гра ду, јер су ства ри Вој во ди не по че ли во ди ти не 
Вој во ђа ни, не го са свим стра ни, че сто пу та не при ја тељ ски рас по ло же
ни љу ди. 

Ми сао аф то но ми је, ко ја до тле ни је у Вој во ди ни би ла по зна та, на
шла је та да на не за до вољ ном тлу Вој во ди не по вољ но зе мљи ште. 

Ре волт Вој во ђа на, да им се ни нај пра вич ни ја же ља ни је мо гла ис
пу ни ти, ство рио је ши ром Вој во ди не уве ре ње, да је Вој во ди на по ста ла 
не чи ја ко ло ни ја. А по го то во, кад се при ме ти ло, да су не ки по ли ти ча ри 
из Бе о гра да, иза ле ђа Ср ба Вој во ђа на скла па ли ве зе и при ја тељ ства са 
Ма ђа ри ма, Нем ци ма и Је вре ји ма. Све је го во ри ло, да се си сте мац ки 
ра ди ло на то ме, да ути цај и углед Ср ба Вој во ђа на у са мој Вој во ди ни 
што бр же и што ви ше опад не. 

На жа лост у том ра ду би ле су уме ша не ка ко не ке де мо кра те, та ко 
и не ки ра ди ка ли из Бе о гра да. 

Уве ли ко се по че ло зуц ка ти, да ће не по слу шни Вој во ђан ски по сла
ни ци при пр вим из бо ри ма би ти, ни ма ње, ни ви ше, не го ли кви ди ра ни. 

На Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу тач но су зна ли, да је у Бе о гра ду 
на ста ла као не ка по ли тич ка по мет ња. Ни ко лу Па ши ћа, пред сед ни ка 
на ше де ле га ци је ни је на ша вла да у до вољ ној ме ри мо гла да по ма же. А 
Ју го сло вен ски од бо ри где су мо гли, сме та ли су му. Због тих не зго да, 
ми Вој во ђа ни би ли смо ја ко за бри ну ти, јер се баш та да од лу чи ва ло о 
гра ни ца ма Вој во ди не. 

Не са мо по исто риј ском пра ву, не го и пре ма бро ју на шег жи вља, 
тре ба ле су ба нат скоТе ми швар ске обла сти, да оста ну у кри лу Вој во
ди не. У XV, XVI и XVII ве ку, та мо су Ср би би ли у ап со лут ној ве ћи ни. 
Не бро је но кр ви је про ли ве но за те зе мље. 

Па ипак Ру му ни и Ма ђа ри оспо ра ва ли су нам те обла сти. А Кон
фе рен ци ја ми ра, због по треб не рав но те же на Бал ка ну и сред њем ис
то ку, пу сти ла је, да се те обла сти от це пе од Вој во ди не. 

Због те те шке не прав де, не ис ка зан бол је об у зео све Вој во ђа не. А 
вој во ђан ски по сла ни ци љу ти и увре ђе ни хте ли су, да се у при вре ме ном 
на род ном прет став ни штву јав но о то ме рас пра вља. Али вла да ни ка ко 
ни је сме ла у то да за гри зе, бо је ћи се, да јој се и она ко те жак по ло жај не 
по гор ша. 
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Не ки од луч ни ји вој во ђан ски по сла ни ци пред ла га ли су, да се у 
Бај ском тро ку ту и у Ба нат скоте ми швар ским обла сти ма по диг не на род 
на уста нак. 

Али све то би ло је доц кан. Суд би на Вој во ди не би ла је ре ше на на 
на шу ште ту. Пре ко сто хи ља да на шег жи вља, ма хом Ср ба би ло је услед 
то га пре да то на ми лост и не ми лост у ру ке ту ђи ну. 

Ве ћи на по сла ни ка невој во ђа на ни ка ко ни је мо гла, да схва ти, да 
су гу бит ком, Пе чу ја, Ба је и Те ми шва ра окр ње на и по га же на на ша мно
гове ков на пра ва. Те ши ли су нас, да ће ти кра је ви доц ни је и она ко 
би ти на ши. Ка ко и ка да ни су уме ли, да нам ка жу. 

По не ки су пак твр ди ли, да је бо ље, што је та ко ура ђе но, јер да су 
те из гу бље не обла сти, под Вој во ди ном оста ле, би ли би Ср би и оста ли 
Сло ве ни у Вој во ди ни пре ма Ма ђа ри ма, Нем ци ма и Ру му ни ма у огром
ној ма њи ни. 

Та кву жа ло сну тврд њу на ши љу ди ни су мо гли одо бри ти а ка моли  
при хва ти ти. Са свим је при род но би ло, што је окр ње на Вој во ди на по
сле то га по ста ла увре ђе на и ту жна. 

И у аграр ној ре фор ми, што се на осно ву уред бе у Вој во ди ни спро
ва ђа ла, ни је би ло из ме ђу вла де и Вој во ди не, хар мо ни је. Вој во ђа ни су 
хте ли, да се пр во ме штан ска срп ска си ро ти ња и до бро вољ ци снаб де ју 
са до вољ но зе мље, па тек доц ни је, што бу де пре о ста ло, да се по де ли 
ко ло ни сти ма из дру гих кра је ва. 

Вла да је ме ђу тим има ла дру ге пла но ве и без пи та ња Вој во ђан ских 
по сла ни ка, на сво ју ру ку ре ша ва ла, аграр ну ре фор му у Вој во ди ни. 

У исти мах у по ли тич ким по га ђа њи ма игра ла је аграр на ре фор ма 
ва жну уло гу. 

При ме ти ло се да ље да аграр на ре фор ма мо же на свој на чин, да 
ути че на при лив но вих пар тиј ских при ста ли ца. Отуд су све по ли тич
ке пар ти је, ко је су у вла ди та да би ле, те жи ле, да има ју у сво јим ру ка ма 
из во ђе ње аграр не ре фор ме или бар не ки ути цај и кон тро лу. 

Сто јан Про тић имао је свој по се бан план. Он је хтео, да ве ли ка 
пољ ска има ња, што су до тле ра ци о нал но об ра ђи ва на би ла и да ље за
др жи, да их не де ли и не пар це ли ра, не го да на њи ма на пред не, зе мљо
рад нич ке за дру ге осну је. 

Пар це ли ра њем тих на пред них има ња на стао би по ње го вом ми
шље њу – пра ви ха ос у при вре ди. Оно, што су по ко ље ња те шком му ком 
ство ри ла, ни ка ко ни је сме ло би ти уни ште но. 
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Што се ко ло ни за ци је ти че, при стао је, да се у Вој во ди ну ко ло ни
зи ра ју Ср би из по ду на вља и по мо ра вља, јер су они вич ни зе мљо рад њи 
би ли а њи хо во пре се ље ње у Вој во ди ну, не би по Ср би ју штет но би ло. 

Ма да су пред ло зи Сто ја на Про ти ћа уме сни и на пред ни би ли, ипак 
се аграр на ре фор ма у са свим про тив ном прав цу ре ша ва ла. 

За крат ко вре ме па су аграр ну ре фор му аграр на над ле жтва пот
пу но уна ка ра ђе но и на о па ко спро во ди ла. 

Ве ли ка и на пред на има ња би ла су за час по ки да на али вој во ђан ска 
си ро ти ња, до бив ши са мо 1–2 ју тра зе мље, оста ла је раз о ча ра на и не
за до вољ на. 

Што је још го ре би ло, до би ве ну зе мљу сва ки агра рац мо гао је без 
ика кве смет ње, да про да. Та ко је по ве ћи део зе мље од мах у по чет ку 
до шао у ту ђе ру ке. 

А ме штан ска си ро ти ња, ко ја је зе мље глад на би ла, би ла је не са мо 
сво јом кри ви цом не го и не ма ром над ле жне вла сти, ли ше на бла го де ти 
аграр не ре фор ме. 

Опо зи ци о не стран ке, кад су то ви де ле, по че ле су не со ли дар ном 
про па ган дом, да дра же не за до вољ ну ма су у Вој во ди ни, обе ћа ва ју ћи 
јој ку ле и гра до ве, ако на пу сти ра ди кал ну стран ку. И до и ста јед но 
вре ме у ре до ви ма ра ди ка ла у Вој во ди ни на ста ло је не по треб но ко ме
ша ње. 

Али наш свет на кра ју ипак је уви део, шта је опо зи ци ја са ње ним 
по хо ди ма хте ла, да по стиг не. 

Осо би то са мо стал не де мо кра те би ле су уоч љи ве, же ле ћи по што, 
по то, да се до че па ју Вој во ди не. 

Ра ди ка ли иза зва ти, мо ра ли су сва ки њи хов по ку шај без об зир це, 
да од би ју. Та ко да су се са мо стал ноде мо крат ски збо ро ви ско ро увек 
на кра ју пре тва ра ли у чи сто ра ди кал ске збо ро ве. 

Та ко је мно го број ни ра ди кал ски свет, раз ју рио збор, ко га су не ке 
са мо стал неде мо кра те, хте ле да одр же у Ср бо бра ну. Сам Све то зар 
При би ће вић мо рао је да се скло ни, да га озло је ђе на све ти на не би зло
ста ви ла. 

По во дом то га би ло је го во ра чак и у са мој вла ди. 
По сле то га за дру го ни су се са мо стал неде мо кра те усу ди ле, да по 

Вој во ди ни збо ри шу. 
Ка ко је пи та ње аграр не ре фор ме све ви ше уз не ми ри ва ло ду хо ве, 

по треб но је би ло, да и ра ди ка ли из Вој во ди не, ко јих се то нај ви ше ти
ца ло, рек ну сво ју реч. 
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Та ко сам ја јед ном при ли ком на сед ни ци при вре ме ног на род ног 
прет став ни штва уз огром но одо бра ва ње це ле скуп шти не го во рио о 
по тре би до де љи ва ња зе мље бе зе мља ши ма, ис ти чу ћи, да се за про цват 
др жа ве, осим дру гих ва жних ре фор ми и ре фор ма аграр на има ла што пре 
и што ко ре ни ти је, да се ре ши и спро ве де (Го вор штам пан у „За ста ви”). 

Са овим мо јим го во ром би ло је јав но опо врг ну та сва лаж што су 
не при ја те љи ра ди ка ла ши ри ли, као да су ра ди ка ли из Вој во ди не би ли 
про тив ни аграр ној ре фор ми. На про тив ра ди ка ли из Вој во ди не би ли 
су за бр зо ре ше ње аграр не ре фор ме – али у дру гом сми слу, не го што 
се би ло из во ди ло. С то га од го вор ност за не у спех ни је мо гла, ни ти је 
сме ла, да те ре ти ра ди ка ле из Вој во ди не. 

Дух ин три ге и за ви сти, што се по вре ме но у сва ком пар ла мен ту 
ја вљао, по чео је и у на шем мир ном При вре ме ном на род ном прет став
ни штву, да се одо ма ћи. Стран ке су се, ме сто да су се при бли жа ва ле, 
све ви ше јед на од дру ге уда ља ва ле. Око сва ко га и нај на ив ни јег пи та ња, 
што је би ло на днев ном ре ду, ло ми ла се ко пља, да се по сле без ика квог 
раз ло га пре ђе у пре пир ке и раз ми мо и ла же ња. 

Пред При вре ме ним на род ним прет став ни штвом и пред по је ди
ним ми ни стар стви ма ви де ла се стал но не пре глед на го ми ла све та, што 
је че ка ла, да је при ме, да је са слу ша ју и да јој по мог ну. 

Већ са мо то је ја сно све до чи ло, да др жав ни по сао ни је те као, ко 
што је тре ба ло, бр зо и уред но. Ми ни стри и чи нов ни ци, из гле да, ви ше 
су че ка ли, да вре ме по свр ша ва њи хо ве за дат ке, не го да се они са ми 
из ло же ма би ло ка квој од го вор но сти. 

Та спо рост у ра ду би ла је знак, да се љу ди, ко ји су би ли по зва ти, 
да ре ша ва ју суд бу дру гих ни су на сво јим ме сти ма осе ћа ли си гур ни 
или ни су до ра ста ли за та ме ста. По сле осло бо ђе ња ма са не спо соб них 
и не ква ли фи ко ва них за у зе ла је ме ста, за ко ја је тре ба ло има ти мно го 
ви ше зна ња и ви ше мо ра ла. Осим то га и по ли тич ке при ли ке би ле су 
кри ве, да је то та ко би ло. 

По не ком од ре ђе ном и чуд ном кљу чу, тра жи ле су по је ди не стран
ке, што су би ле у вла ди или спо ља њу пот по мо гле, да им се из ве стан 
број чи нов нич ких ме ста, што би оне за у зе ле, сло бод но усту пе. 

Та ко је сва ка та ква стран ка, без об зи ра на др жав не ин те ре се, гле
да ла, да сво је при ста ли це, ма и без ква ли фи ка ци је, угу ра у не ко ме сто. 

Да ли је не ко спо со бан или не, да во ди по ве ре ну му слу жбу, ни је 
се пи та ло. Глав но је би ло, да се при ста ли ца не ке стран ке ухље би и да 
буд но па зи, шта се око ње га до га ђа. Био је он у не ку ру ку као кон тро лор 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа



299

стран ке у до тич ном зва њу, па је чак и мо гао, ако је вођ ство стран ке од 
ње га тра жи ло, да му и тај не др жав не по ве ри и из да. 

Све то ску па ни је би ло од ко ри сти др жа ви. 
Услед то га у по је ди ним ми ни стар стви ма и над ле штви ма од мах од 

по чет ка ни је би ло пра вог дру гар ства и хар мо ни је. 
Мол бе, жал бе и ра зни дру ги спи си не де ља ма ле жа ли су у ар хи ви 

не ре ше ни или ако су слу чај но би ли ре ше ни, би ли су ви ше пу та са ка то 
ре ше ни. 

Ако би по не ки чи нов ник по са ве сти хтео не ку ствар, да ре ши, 
мо рао је пре то га сто пу та, да се пре до ми сли, ка ко да је што ре чи ти је 
обра зло жи, јер му је друк чи је пре ти ла опа сност, да ће му ми ни стар 
или ње гов шеф – не пот пи сав ши акт – све спи се на траг вра ти ти, да их 
пре ма њи хо вим схва та њи ма по но во про у чи и до те ра. 

У оп ште ра ди ло се ви ше да се уго ди по ли тич ким стран ка ма, ма 
за ко ни по ред то га би ли и по вре ђе ни. 

Као је што пар ла мент при вре ме но та во рио, та ко је и цео та да шњи 
по ли тич ки жи вот те као, као да је при вре мен био. 

У то ку ду гог ра та у мно гом по гле ду из ме нио се ка рак тер на род ни. 
Ви де ло се, да је пат ња и не во ља мно гу чо веч ју вр ли ну са тр ла. О ра то
ва њу и о уни ште њу не при ја те ља при ча ле су се бај ке, као да је то нај пле
ме ни ти ја ствар би ла. У не ким кра је ви ма чак се и хај ду чи ја ве ли ча ла. 

До бро вољ ци опет у сво јим зах те ви ма ни су уме ли, да се уме ре, 
ис ти чу ћи увек сво је ве ли ке за слу ге. 

Ме сто, да су сви свој ски и са љу ба вљу при гр ли ли но ву др жа ву, 
при ме ти ло се, да је не ки ма од њих то де се та бри га би ла. 

Ипак и по ред све при вре ме но сти, исто риј ском ну жно шћу и во љом 
ро до љу би вих љу ди, но ва др жа ва по че ла је и ако спо ри је, да хва та све 
ду бље ко ре на. 

Као ђак ше сто шко лац на по зив дру го ва из Бе о град ске гим на зи је, 
с про ле ћа 1894 год. иле гал ним пу тем, но ћу, на чам цу са не ко ли ко дру
го ва пре шао сам пр ви пут пре ко Са ве у Бе о град. 

Ту се по он да шњим на шим схва та њи ма тре ба ло до го ва ра ти о ко
нач ном ује ди ње њу све ко ли ког срп ства. 

Мла дић ка на ша ма шта све то је ла ко и бр зо из во дљи во за ми шља
ла, и ако је та да још увек по сто ја ла Тур ска ца ре ви на и Ау строугар ска 
Мо нар хи ја. Али он да шња, сен ти мен тал на омла ди на пре ко све га то га 
пре ла зи ла је са ома ло ва жа ва њем. 
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Обе те ве ли ке др жа ве би ле су до у срж тру ле, те се сва ки час њи хов 
рас пад мо гао оче ки ва ти. 

Ге не ра ци ја нај мла ђих, ко ја још ни на у сни це ни је има ла, ми сли ла 
је и уо бра жа ва ла, да је баш она по зва та, да тај ве ли ки пре о крет на сво
јим пле ћи ма из ве де. 

Кад смо на оба лу пре ко Са ве срет но сти гли, не ко ли ко ђа ка Ср би
ја на ца, што су ту стра жа ри ли, до че ка ли су нас обе руч ке. 

И ако се до тле у жи во ту ни кад ви де ли ни смо, ипак смо се од мах 
брат ски спри ја те љи ли. 

По сле по здра ва и до бро до шли це, не ким уским и ви ју га вим ули
ца ма са тур ском кал др мом, што су уз бр до во ди ле, до шли смо до јед не 
скром не ку ћи це. 

Ту нас је не ка ба ка по име ну Је ла, од уз бу ђе ња сва упла ка на са 
сво је че тво ро уну ча ди, до че ка ла и на ко нак при ми ла. 

Сви они би ли су ве ли косрп ски за до је ни и у зве зде ко ва ли пе сме 
Зма ја и на ше га Бар да. По по ре клу би ли су Вој во ђа ни и има ли још и 
са да бли ску род би ну у Но вом Са ду. 

Ка ко је зо ра већ на по мо лу би ла, тре ба ло је ма ло при ле ћи, да би
смо ују тру мо гли би ти све жи и спо соб ни за рад. 

Су тра дан би ло је са ве то ва ње и до го вор. 
Сед ни цу смо одр жа ли тај но, јер смо се бо ја ли, да срп ске вла сти 

или ау стриј ски шпи ју ни слу чај но не до зна ју за на ше раз го во ре. 
Ре ше но је да по це лој Вој во ди ни у тај но сти ор га ни зу је мо срп ску 

омла ди ну и да је при пре ми мо за ак ци ју. Оста ло сло бод но вре ме про
ве ли смо, раз гле да ју ћи: те ра зи је, Ка ли мег дан и топ чи дер. 

Пред на шим очи ма све те ства ри би ле су ве лелеп не и ча роб не. 
Та ко нас је сву да уз пут, ма где да смо се на шли, пра ти ло не ко ра

до сно уз бу ђе ње. За же ле ли смо сил но да све ви ди мо и да све за во ле мо. 
Учи ни ло нам се, да је Ср би ја нај бла го сло ве ни ја зе мља на све ту. У Србији 
жи ве ти за Ср би на зна чи ло је би ти сре тан и за до во љан. 

Ни по сле 25 го ди на, ни је се мо је ми шље ње о Ср би ји богзна ка ко 
про ме ни ло. Ја сам и да ље ве ро вао ко што је би ло, да је у Ср би је кључ 
Бал ка на и се са мо пре ко и по мо ћу Ср би је, мо же оси гу ра ти бу дућ ност 
и сре ћа ју жних Сло ве на. 

Раз у ме се да сам мно го што шта од де тињ ске ма шта ри је мо рао, да 
од ба цим. 

Сад ми је ко на род ном по сла ни ку да та при ли ка и зго да, да ви дим, 
да чу јем и да осе тим, што ми је пре за го нет но и та јан стве но би ло. 
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Ка ко др жав ну по ли ти ку, та ко и по ли тич ке љу де, мо гао сам са да, 
очи у очи, да за гле дам и да упо знам, те ми ни је би ло по тре ба, да кроз 
сим во ле тра жим исти ну. 

Као по ли тич ки па ук упло сам се у до га ђа је, да их што бо ље уо чим. 
По ли тич ке во ђе и стран ке при ка за ле су ми се отво ре но са свим 

сво јим вр ли на ма и гре шка ма. 
Услед то га це ла њи на сла ва и пад био ми је ра зу мљив. 
Та ко сам вред ност њи хо вог успе ха са свим друк чи је мо рао да це

ним, не го што сам пре у мла до сти чи нио. 
Ушав ши у њи ну сре ди ну, ви део сам ја сно с ка квим су се сред стви

ма слу жи ли, кад се од лу чи ва ло о суд би ни Ср би је и це ло га срп ства, па 
сам се за чу дио са ко ли ко су ма ло сред ста ва оскуд не сна ге уме ли, да 
по стиг ну успе хе. 

Пред том за го нет ком мо рао сам, да за ста нем. 
Ни је ли ве чи ти не спо ра зум ве ле си ла ишао Ср би ји стал но у ко

рист; ни су ли ве ле си ле, про тив но, не го што су хте ле, по ма га ле же ље 
срп ског жи вља; на кра ју, ни је ли бал кан ско лу кав ство над му дри ло 
ин три ге ве ле си ла? 

Би ло ка ко би ло, Ср би јан ски по ли ти ча ри за по след њих сто го ди
на по сти за ли су успех за успе хом, ма да су ско ро све ве ле си ле, по сва ку 
це ну, хте ле, да одр же sta tus quo на Бал ка ну. 

„Бог чу ва Ср би ју” пот пу но је од го ва ра ло ду ху и при ро ди Ср би
ја на ца. Они су, ве ру ју ћи у то, ула зи ли и у нај те же и у нај суд бо но сни је, 
кр ва ве су ко бе. 

Ве ра, да их на Бал ка ну ни ко не мо же по бе ди ти, ушла им је у крв 
и у срж. Осим Бо га, ни ко га се они ни су бо ја ли. И то не са мо по ли тич
ке во ђе и ин те лек ту ал ци, не го ши ром це ле Ср би је про сти љу ди, же не 
и не ви на де ца. 

С то га цео на род Ср би је, био је је дин ствен, кад се ра ди ло о би ти 
и не би ти др жа ве, што ве ле си ле ни су уме ле, да ра зу му. 

Нај бо ље се то по ка за ло, кад је до шло до ру ше ња Тур ске и Ау стро
угар ске мо нар хи је. У тим нај те жим и гор ким ча со ви ма као је дан чо век 
ди гао се цео на род, пред во ђен од сво јих во ђа, да сло ми је и скр ха сво
је ве ков не ду шма не. 

На пр ви по глед тај је план из гле дао као не ка деч ја ма шта ри ја. 
Али кад су се ве ле си ле ме ђу соб но за пле ле и у ко штац ухва ти ле, 

ма ла Ср би ја, с јед не стра не сво јом над зе маљ ском хра бро шћу, а с дру
ге стра не нео бич но фи ном ди пло мат ском игром, по ка за ла је све ту, 
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шта јој је од вај ка да би ла на ме ра и ти ме при мо ра ла ве ле си ле, да јој 
при зна ју успе хе, што је она осла ња ју ћи се на сво ју го лу сна гу и уз по
моћ са ве зни ка, са те шком му ком, из во је ва ла. 

И баш на том ди пло мат ском по љу срп ски по ли ти ча ри по сти гли 
су не за пам ће не успе хе. Про тив Ма ђар ске, Ру му ни је, Бу гар ске и Ита
ли је тре ба ло је за га зи ти у те шку бор бу. Без стра ха то је срп ска ди пло
ма ти ја учи ни ла. 

Под нај по вољ ни јој кли ми, ме ђу нај ве ћим Европ ским ре ка ма, у 
цен тру са ме Евро пе ство ри ла се моћ на СХС др жа ва, ко ја је ско ро це
лим Бал ка ном го спо да ри ла. 

Ве ков ни сан без број них ге не ра ци ја био је у пот пу но сти оства рен. 
Ти љу ди и те во ђе, што су не по сред но во ди ли и ства ра ли исто ри ју 

СХС би ли су ту у При вре ме ном на род ном прет став ни штву и за сту па
ли Ср би ју. Ја сам од пр во га да на, от кад сам у на род но прет став ни штво 
до шао, те жио да те љу де схва тим, ко што су они у исти ни би ли, да их 
про це ним и да им одам за слу же но по што ва ње. 

Од мах сам ви део, да су они кол ко год их је би ло у ру ше њу Тур ске 
и Ау стро у гар ске Мо нар хи је нео бич но ве шти ру ши те љи би ли. Уме ли 
су, да лу ка во и кри шом про ту ре сво је пла но ве, не пре за ју ћи, ни од 
на си ља, ни од бом би са мо да по стиг ну сво је ци ље ве. 

На је дам пут, цео Бал кан био је по бу њен и кр ва вио се, а у по за ди
ни не где скри ва ли су се осим стра них, ту ђих еми са ра и срп ске ко ми те. 

У ју жној Ср би ји тре ба ло је стал но да се во де бор бе и ди жу устан
ци. Ни по што се ни је сме ло до зво ли ти, да се мир та мо ус та ло жи. 

Сад ује дам пут све то ни је би ло ви ше по треб но. Би ло па про шло. 
Са свим дру ги на чин жи во та и бор бе тре бао је, да за вла да у СХС. 

Би ло је ве ли ко пи та ње, да ли ће во ђе, што су Ср би ју до тле срет но 
во ди ле, мо ћи успе шно, да упра вља ју СХСом. 

То је би ло те шко пред ви де ти, али ка ко је из исто ри је по зна то би ло, 
чо веч ја при ро да, ма ка ко са вр ше на би ла, ако ни је скло на би ла, да се мења, 
са ви ја и уги ба, кад су при ли ке од ње ту жр тву зах те ва ле, мо ра ла је при 
пр вој не зго ди, да се би ло ми лом би ло си лом са вођ ства от стра ни. 

Ако би се по не ка из ван ред на окру та лич ност ипак усу ди ла, да и 
да ље оста не на вла сти, он да је си гур но би ло, да ће на кра ју др жа ва и 
дру штво ту ње ну твр до гла вост пре ску по да пла ти. 

Ни ко ла Па шић по стао је услед сво је та јан стве не при ро де и сво је 
срет не зве зде ле ген дар на лич ност. На род Ср би је па и оста ло га Срп ства, 
ве ро вао је, да је он бо го да ни срп ски во ђа и про рок. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Про тив тог на род ног ве ро ва ња те шко је би ло чак и кра љу Ми ла
ну и кра љу Алек сан дру успе шно се бо ри ти. 

Та јан стве но ћу та ње Па ши ће во и ње го ве крат ке из ја ве би ле су за 
на род пу не за го нет ки. 

Па шић се по ли тич ки ни је за плео, ни збу нио ни у нај те жим ча со
ви ма, јер чим би га сре ћа по че ла, да на пу шта, он би за тре нут устук нуо, 
па ако је по треб но би ло, и по ву као се да би по сле ма кар за о би ла зним 
пу тем до свог ци ља до шао. 

Био је од при ро де до ви тљив, имао по ли тич ке ин ту и ци је и сво јом 
нео бич ном по ја вом умео да за ди ви и за до би је свет. 

Раз у ме се, све би то ма ло би ло, да при ли ке и вре ме ни су ње му 
ишле на ру ку. 

Он је ско ро увек ишао за до га ђа ји ма, знао ве што да ис ко ри сти 
сла бо сти про тив ни ка и увек па зио, да од не куд не пад не у би ло ка кве 
зам ке. 

Као до бар по зна ва лац љу ди, он је сва ко га, ко ји је не ке спо соб но сти 
имао, гле дао, да га у сво ја ко ла упрег не. 

Ако је тре ба ло до зна ти, шта Тур ска и шта Ау стро у гар ска, на ме
ра ва, он је та мо на ли цу ме ста имао сво је ода не љу де, ко ји су му тач но 
и то лич но ње му из ве шта је сла ли. 

И пре ма дво ру ни је био бог зна ка ко по вер љив, ње го ва из ре ка: да 
је кра љев ство као уси ја на пећ, ако јој бли зу при ђеш, опе ћеш се, а ако 
се и су ви ше уда љиш од ње, про зеб ћеш, ја сно по ка зу је, шта је он о мо
нар хи ји ми слио. 

У сво јој стран ци у по след ње вре ме имао је по тај них ри ва ла, осо
би то от ка ко је на гло по чео, да ста ри. 

Ни Ка ма ри ла по сле ује ди ње ња ни је би ла с њи ме за до вољ на, бо је
ћи се ње го ве ве ли ке по пу лар но сти и ав то ри те та. 

За пра во он је у је дан пар од ино стран ства сма тран као је ди ни 
за ступ ник Ср би је и као вешт ме ђу на род ни по ли ти чар. Што је он о 
Ср би ји и о Ср би ма ре као, то се на стра ни као ау тен тич но ве ро ва ло. 

Но ву др жа ву СХС др жао је као про ши ре ну Ср би ју и ве ро вао, да 
би се устав и за ко ни Ср би је, ма ло из ме ње ни, мо гли при ме ни ти и у 
но вој др жа ви. 

Фан та стич не пла но ве ни је тр пио. Ако би се по не ки по сла ник 
ипак усу дио, да та ко не што пред ло жи, он би на то са мо од мах нуо ру
ком и пред лог као та кав пао би стр мо глав це у бу нар. То ли ко је би ла 
су ге стив на моћ ње го ве лич но сти. 
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Чак и ње го ве ко ле ге, чла но ви из вр шног глав ног од бо ра, са нео бич
ним стра хо по што ва њем при ла зи ли су к ње му. 

По ред Ни ко ле Па ши ћа по зна ча ју до ла зио је од мах Сто јан Про тић. 
По ње го вим из ла га њи ма мо гло се сме ста при ме ти ти да је по про

фе си ји био про фе сор, јер је сва ки про блем про фе сор ски до у сит ни це, 
гле дао, да ра све тли. 

Он је јед но вре ме био мо зак и иде о лог ра ди ка ли зма. Упу штао се 
ра ду у пре пир ке са про тив ни ци ма. Пе ро му је би ло оштро, по кадкад 
и увре дљи во. 

И ако је из гле да ло, да је он са мо са ло ги ком и са ра зу мом имао по
сла, у ства ри он је био сав од кр ви и ва тре. 

За нај ма њу сит ни цу, ако му је из гле да ла ло ша и не пра вич на, умео 
је да пла не и да се ко рис ра жљу ти. 

У стран ци је био нео бич но це њен а и про тив ни ци су га по што ва
ли. Ипак, због ње го ве пла хо ви те при ро де ни је био у до вољ ној ме ри 
по пу ла ран. Али он то из гле да, ни је ни тра жио. Он је већ ма во лео, да 
јав но мње ње од пред ра су да осло ба ђа, не го да се по ни зно пред јав ним 
мње њем уги ба. Та ко исто ни пред кру ном ни је ла ко уз ми цао, ако је 
тре ба ло ка кву пра вич ну ствар, да бра ни. 

Био је ја ко на чи тан и стал но пи сао члан ке и рас пра ве. 
О но вој др жа ви СХС имао је по себ но ми шље ње, што је у мно гом 

по гле ду ви ше од го ва ра ло ре ал но сти, не го зва нич но схва та ње ра ди
кал не стран ке. 

Аца Стaнојевић био је тре ћи по ре ду у ра ди кал ној стран ци. 
Као ве чи та ћу та ли ца, до крај но сти за коп чан, био је пра ви ви зан

ти нац у по ли ти ци. 
Та ко, до год је не ка озбиљ на ак ци ја би ла у при пре ма њу, он ју је као 

зе ни цу ока чу вао, да јав ност и не при ја тељ слу чај но не би пре вре ме на 
до знао, о че му се ра ди. А у то до ба цео Бал кан био је пре пла вљен стра
ним аген ти ма. 

С то га је он у те шким да ни ма био из вр стан са вет ник Па ши ћев. 
По при ро ди био је благ и имао пле ме ни ту ду шу, ни је тр пио сва ђу 

ме ђу при ста ли ца ма, не го је стал но гле дао, да по ми ри за ва ђе не ду хо ве. 
У ра ди кал на на че ла ве ро вао је као ма ло де те. У том по гле ду, ни је 

по пу штао, ни кад је пре ти ла опа сност, да из гу би гла ву. 
За ње га је Ср би ја пред рат на, по сле Обре но ви ћа, би ла иде ал. Држа

ва се има ла бри ну ти је ди но за без бед ност зе мље. Све оста ло, би ло при
ват не, би ло јав не ства ри, има ли су гра ђа ни ме ђу соб но, да ре ша ва ју. 
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Пот пу на – сло бо да у свим прав ци ма и на свим по љи ма има ла је 
да се спро ве де и за га ран ту је. 

Сва тро ји ца: Па шић, Про тић и Ста но је вић би ли су под ди на сти
јом Обре но ви ћа го ње ни, за тва ра ни, на смрт осу ђи ва ни. 

Али на род њи хо ву пат њу и му ке ни је за бо ра вио, не го их је као 
сво је му че ни ке по што вао и за њи ма сле по ишао. 

Њих тро ји ца са оста лим ра ди кал ским ве ли ка ни ма: Пе ром Ве ли
ми ро ви ћем, Пе ром То до ро ви ћем, Ан дром Ни ко ли ћем, Ко стом Та у ша
но вић, Ра шом Ми ло ше ви ћем и дру ги ма ство ри ли моћ ну, ра ди кал ску 
стран ку, што је у нај те жим да ни ма Бал кан ског и свет ског ра та во ди ла 
срп ски на род. 

Љу ба Јо ва но вић – „па так” био је пра ви про фе сор и ако се сил но 
тру дио, да сво је ми сли пре фар ба по ли тич ким из ра зи ма. 

Ни је био увек до ста ја сан, јер се у ду ши ко ле бао кад је тре ба ло 
ре ћи от суд ну реч. Имао је у се би не че га, што је пот се ћа ло на ка рак тер 
дал ма тин ских при мо ра ца. 

Ам би ци ју, да бу де во ђа или ме ђу пр ви ма, што је био ста ри ји, све 
је ви ше га јио. 

Јед но га да на, ми слио је, да ће мо ћи Па ши ћа, да за ме ни. То му је у 
мно гом по гле ду сме та ло да бу де искрен са рад ник Па ши ћев. Ипак ње
гов ути цај у ра ди кал ној стран ци ни је био ма ли. Осим ње га би ло је у 
ра ди кал ном клу бу за вре ме при вре ме ног на род ног прет став ни штва и 
дру гих спо соб них по ли ти ча ра: Мар ко Триф ко вић, Мар ко Ђу ри чић, 
Ни чић, На стас Пе тро вић и дру ги. 

Ме ђу мла ђи ма вид но се ис ти цао Др Ла зи ца Мар ко вић. 
Ма на му је те ле сна би ла, да је био вр ло ма ли, са нео бич но ве ли ком 

гла вом. 
Као прав ник имао је о сва ком по ли тич ком про бле му ја сан суд. 

Ни кад му ни је тре бао туђ са вет. 
Био је на чи тан и знао ви ше је зи ка. 
У клу бу је умео ве што да из ло жи сво је по гле де. Ње го ви раз ло зи 

би ли су увек оправ да ни и тач ни. 
На же сто ким клуб ским сед ни ца ма, на ве ли ким на род ним збо ро

ви ма, он је на кра ју, кри ти ку ју ћи по је ди не пред ло ге, знао да на ђе згод ну 
фор му лу, што је тре ба ла, да уми ри и да по бе ди све. 

На ме ђу на род ним ску по ви ма у Же не ви и дру где мо гла се од ње га 
чу ти па мет на реч. 
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По при ро ди био је жив и окре тан али што год је пи сао и раз ла гао, 
све је би ло на осно ву чи сто га ра зу ма и стро ге ло ги ке. 

Ма шта ри је и лич не осе ћа је сма трао је за пре пре ке све сном раз
ми шља њу. 

С то га у ње го вим уџ бе ни ци ма и спи си ма ни је би ло кон фу зних 
прет по став ки, не го сву да је са мо ја сан по јам и ја сан из раз вла дао. 

Као по ли ти чар био је до ви тљив, пун же ља, да убе ди, склон на до
го вор, вешт ди ја лек ти чар, зго дан пре го ва рач и си гу ран са вет ник ра
ди кал не стран ке. 

Ми ша Три фу но вић био је ви сок, ко шту њав Ужи ча нин. Ње го ва 
фи зи о но ми ја упа да ла је сва ком у очи. Ко га је са мо је дам пут ви део, 
се ћао га се. 

По ли ти ку, и ако ви со ким на гла ском те рао је на ма ло и ци пи дла
чио при сва кој ди ску си ји. 

Во лео је, да при ча на ши ро ко и на ду гач ко. С то га је те шко мо гао 
да убе ди и да оду ше ви слу ша о це. 

Ипак су га у ра ди кал ној стран ци по што ва ли, ако не због че га дру
гог а оно због ње го вог чвр стог ка рак те ра. Мо рал ну вред ност стран ке, 
он је гле дао где год је мо гао, да одр жи и да по ве ћа. Ве ро вао је, да је мо
рал у по ли ти ци исто та ко ва жан као и мо рал у при ват ном жи во ту. 

По ред свег то га био је ам би ци о зан и же лео, да се ње го ва реч и 
ње го во ми шље ње чу је и усво ји на нај ви шем стра нач ком фо ру му. 

Ра ди кал на стран ка би ла је у глав ном стран ка си ро ти ње и ма лих 
по сед ни ка. Ни је има ла бо га тих ма те ри јал них из во ра, от куд би мо гла 
ла ко, да под ми ру је стран ки не из дат ке. 

Што је од сво јих при ста ли ца по вре ме но као по клон до би ја ла, било 
је оскуд но и не до вољ но. 

По ли тич ки љу ди мо ра ли су из сво јих џе по ва да тро ше, кад су хте
ли да се за ла жу за јав не ства ри. 

„Si ne cu ra” ни је би ла ра ди кал ска бо лест. 
Про тив ни ци ра ди кал ски: на пред ња ци, ли бе ра ли, де мо кра те и 

дру ги има ли су бо га ту за ле ђи ну: бан ке, ин ду стри јал це, ве ли ке тр гов
це, што су их, кад је тре ба ло бо га то ис по ма га ли. 

Ра ди кал на стран ка опет мо гла је са мо на свест и на оду ше вље ње 
сво јих при ста ли ца ра чу на ти. Та ко се са мо смео шут с ро га тим у по ли
ти ци по не ти. 

А ту је баш био кључ ра ди кал них успе ха. 
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Сва ко днев но мо ра ле су ра ди кал ске но ви не и ра ди кал ски оп шти
на ри, да по дроб но раз ја шња ва ју све ту сво ја уче ња и сво је под ви ге. 

У је дан мах по ста ла су ра ди кал на на че ла као не ке ре ли ги о зне дог
ме, у ко је је свет по чео из дна до ду ше, да ве ру је. 

То је би ло, кад су ра ди кал ни пр ва ци за на род не сло бо де ме ћа ли 
гла ве у тор бе, пу ни ли там ни це и би ли стре ља ни. 

Али у то ку го ди на и ра ди кал на стран ка као и сва ка дру га по ли
тич ка стран ка, ко ја је слу чај но би ла на вла сти, по че ла је да гу би до ста 
од сво је чи сте, пр во бит не су шти не. 

Ви ше се па зи ло, да се стран ка у ши ри ну раз ви ја, не го да се на чел но 
опле ме њу је и про ду бљу је. 

Чим је до тле до шло, мо гли су и не по зна ти, чак и не ки не при ја те љи, 
у ње не ре до ве сло бод но и без бри жно да се уву ку, и да јој као опа ки 
цр ви под гри зу соч но ко ре ње. 

Та ко је ра ди кал на стран ка мо ра ла, хте ла не хте ла, не кол ко пу та 
да чи сти и про ре ђу је сво је ре до ве. 

Ти от пат ци ра ди кал не стран ке по ста ли су нај љу ћи не при ја те љи 
ње ни и свим си ла ма ра ди ли, да је окле ве та ју и оне мо гу ће. 

Ме ђу тим пло до но сан рад ра ди кал не стран ке, ни је се мо гао ви ком 
и лар мом обе сна жи ти, јер је био и су ви ше ви дљив и ко ри стан. 

Ра ди ка ли, не са мо, да су уну тар ње ста ње сре ди ли и по бољ ша ли, 
не го су и у спољ но по ли тич ком по гле ду има ли ве ли ке успе хе. 

„При спе ли смо”, ка ко је Па шић јед ном при ли ком сли ко ви то ре као: 
„у до бро дру штво”. 

Од про па сти срп ске др жа ве на Ко со ву, све до по след њег свет ског 
ра та, што је у исто ри ји је дин стве но би ло, Ср би ни шта дру го ни су ра ди
ли, не го се гр че ви то спре ма ли, да се одр же, при бе ру, осло бо де и уједи
не. Сву енер ги ју мно го број них ге не ра ци ја Ср би су не ми ли це тро ши ли 
са мо да по стиг ну тај по след њи циљ. 

Ра ди кал на стран ка ту те жњу је до крај но сти раз ви ла, же ле ћи по
што, пото, да она бу де глав ни чи ни лац при из во ђе њу то га ве ли ко га 
ама не та. 

Свет ски до га ђа ји и су ко би ме ђу ве ле си ла ма пру жи ли су јој при
ли ку, да по ка же не са мо сво ју сна гу, не го и сво ју му дрост. 

Сре ћа и суд би на је на ре ди ла, да је на по зив ра ди кал не стран ке, 
цео на род са оду ше вље њем ушао у го ле ме за пле те и у кр ва ве су ко бе. 

За мал те не че тир го ди не оку па ци је Бе о град је био пот пу но опу
сто шен, не бро је ни пут, што се за ње га у исто ри ји зна ло. 
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Ста но ви су би ли опљач ка ни, вра та и про зо ри раз би је ни или не куд 
од ву че ни. Рад ње су зја пи ле пра зне без ро бе као не ка стра ши ла. Мно
ге ку ће би ле су или раз ру ше не или ма њеви ше оште ће не. Кал др ма и 
фла стер, ка когд е раз ри ве ни. 

Где год је чо век по гле дао, ви део је тра го ве ру ше ња, што је не при
ја тељ план ски из во дио. 

Из бе гли це Бе о гра ђа ни вра ћа ли су се ку ћа ма а у ду ши осе ти ли 
го лем бол, ви дев ши, ка ко им је у до му све уни ште но. Па ипак ни су они 
уда ра ли у плач и у кук ња ву, не го су сто ич ки под но си ли не ми ло срд не 
уда ре окру те суд би не. 

По пу стим ули ца ма мо гла се ви де ти по не ка ма ти, ка ко тра жи 
че ту што се ма ло пре слу чај но са бо ји шта вра ти ла, а чи ји је бо рац и њен 
син био. 

Ка ко је по ги нуо, где му је гроб био, са мо то је ди но хте ла је, да 
зна де? Све дру го, на це лом све ту, њој је би ло спо ред но и ни штав но. 
До знав ши тач но суд би ну и крај сво га си на, не пу стив ши ни кап су зе, 
уда љи ла би се не куд без ијед не ре чи. 

Та ко је от при ли ке из гле дао жи вот без број них Бе о град ских по ро
ди ца, чи ји су си но ви и му же ви па ли као жр тве за СХС. 

Ту на ули ца ма раз ру ше ног Бе о гра да осе тио сам, шта је Ср би ју 
ко шта ло ује ди ње ње ју жних Сло ве на. 

Ср би ја је на коц ку мет ну ла не са мо сво је ма те ри јал но бла го, не го 
још ви ше жи во те сво јих гра ђа на. Не ми ли це су жр тво ва ни сви од одој
че та до ду бо ке ста ро сти. 

Сад ил ни кад – смрт ил по бе да, био је крик па да ња Ср би је! У 
свет ској исто ри ји ма ло је та квих ве ли чан стве них при ме ра би ло. Цео 
Бе о град, па и це ла Ср би ја мо гла се сло бод но у цр но уви ти, јер је опа ки 
не при ја тељ сва ку сто пу ње ну обил но срп ском кр вљу за лио. 

Ше та ју ћи се та ко уна ка же ним Бе о град ским ули ца ма, про бао сам, 
да до знам, да ли су мо ји ста ри дру го ви из Вој во ди не, ко ји су се по сле 
свр ше них на у ка у Ср би ју пре се ли ли, још у жи во ту. 

По сле ду гих тра га ња, на шао сам их здра ве али по ма ло не за до
вољ не и огор че не. 

Ни је ша ла би ла то ли ко вре ме на оста ви ти ку ћу и сво је нај ми ли је, 
па у ту ђи ни у стал ној не из ве сно сти про во ди ти да не. У из гнан ству чо
век је нај бо ље мо гао да осе ти, ка ко му је ле па и дра га отаџ би на би ла. 
Туђ ле бац, ма био бео као снег, хла дан је и го рак. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Сво га до брог дру га Др Све ти сла ва Сте фа но ви ћа на шао сам за по
сле ног у сво јој ле кар ској ор ди на ци ји. По сле кра ћег вре ме на мо гао сам, 
да се с њи ме по здра вим и ви дим. 

Пр ва му је реч би ла, да си ми здрав, мој дра ги Жив ко! У ту ђи ни 
ми смо ја ко зе бли, шта ће са Вој во ди ном би ти. 

Ср би ја и ако је из ве ла не чу ве на де ла, би ла је ипак не знат на чи ње
ни ца у по га ђа њу ве ле си ла. На по слет ку ве штом игром суд би не, при
ста ло се, да и Вој во ди на уђе у склоп СХС. Ми ро ђе ни Вој во ђа ни би ли 
смо срет ни, да се ствар та ко свр ши ла. Сад је све у том по гле ду у ре ду. 
Пи та ње је са мо ка кву ће уло гу Вој во ди на у но вој др жа ви игра ти. Бо
ји мо се, да и ва ма та мо пре ко, као и на ма ов де, што смо се у Ср би ји 
на се ли ли, не бу де ло ше. 

Ето, ка ко су ма ћиј ски, сам ном по сту па ли Ср би јан ски кри ти ча ри! 
Осо би то се Јов. Скер лић око мио на ме не, а и дру ги ни су би ли мно го 
бо љи од ње га. Ни шта, ама баш ни шта, што сам ја на пи сао или ре као, 
ни је би ло до бро и од вред но сти. Не са мо да сам ја шар ла тан био, не го 
да сам и ту ђе ства ри пот кра дао. 

То је би ла ста ра так ти ка Ср би јан ских кри ти ча ра. 
Ни сули  они у про шло сти исто та ко не ми ло срд но на па да ли на

ше га Зма ја, Ла зу Ко сти ћа и уоп ште све Вој во ђан ске пи сце а у зве зде 
ко ва ли сво је осред ње и ло ше пи сце. Бо јим се да ће и са вој во ђан ским 
по ли ти ча ри ма исто та ко по сту пи ти. Не ће их пу сти ти, да се раз ви ја ју 
а глас њи хов про гла си ће за про му као. Ни у ком слу ча ју не ће до зво ли
ти, да се ма где ис так ну. Да је сам ве ли ки Све то зар Ми ле тић жив и 
ње му би гле да ли, да за ме ре. 

Да бих скре нуо раз го вор на дру гу стра ну, за пи тао сам га о че му 
је на у мио да пи ше. 

Ра ши рив ши ду ге сво је ру ке, сав у не ком уз дрх та лом ста њу, ре као 
ми је, да су не ке ства ри већ за штам пу го то ве би ле, а да ће дру ге по че
ти да до те ру је. 

Био је ви ше не го бла жен, кад сам му спо ме нуо, да га Вој во ђа ни 
це не, чак ми је на го ве стио, да би се у Но ви Сад пре се лио, кад би се 
та мо при ли ке бо ље ус та ло жи ле. 

Али по на гла ску при ме тио сам да је то спо ме нуо, са мо да би не што 
ре као. У ства ри ње му је Бе о град био мио и драг. 

Ту је мо гао ма кар и по ред нај ве ћих по те шко ћа, да се ис пр си и 
ис так не. 

Други део 
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Но ви Сад је ипак пре ма Бе о гра ду са мо про вин циј ски град био. 
Са мо уз Бе о град мо гао је от сад и Но ви Сад да зра чи и све тли. Ср це 
Срп ства има ло је от сад из Бе о гра да да ку ца. 

Мој друг Сте фа но вић био је ја ко ам би ци о зан и сав же дан сла ве. 
Био је мо де ран пе сник али без оног пра вог пе снич ког на дах ну ћа, 

што је са мо ве ли ким ге ни ји ма да то. Он је ви ше сво јим зна њем и сво јим 
оштрим ин те лек том умео да за се ни и оду ше ви чи та о ца. 

У исто ри ји књи жев но сти ни је мо гао, да се обе ле жи као не ка из
ван ред на лич ност. Ни је имао сво је шко ле ни сво је след бе ни ке. 

Мно го је из у ча вао мо дер ну ен гле ску књи жев ност и по е зи ју, па је 
чак и по ку шао, да је и код нас пре са ди. 

Али ка ко је пре ра фа е ли ти зам одав но у Ен гле ској из у мро, ни њему 
ни је ис па ло за ру ком, да га код нас ма у про ме ње ном об ли ку, вас кр сне. 

Шек спи ра је у ве ли ко пре ва ђао са до ста до брим и пре ци зним пре
во дом. Исти на, ни он, као ни сви дру ги свет ски пре во ди о ци, ни су 
Шек спи ра мо гли до стој но шек спир ски, да пре пе ва ју. 

Увек је мно го штошта не до ста ја ло, да се у пре во ду Шек спир у свој 
сво јој ве ли чи ни прет ста ви. Ко је хтео пра вог Шек спи ра, да чу је и да осе
ти, мо рао је ен гле ски до бро зна ти, и Шек спи ра на ен гле ском чути и чи тати. 

О бу ду ћој на шој по ли ти ци и ако је он на том по љу пот пу на на ив
чи на био, го во ри ли смо искре но и отво ре но. 

Он је као гим на зи ста сам ном што се по ли ти ке ти ца ло увек на 
ис тој ли ни ји био. Од ра ди ка ли зма до со ци ја ли зма би ла је на ша по ли
тич ка шет ња и у том прав цу ми смо се по ли тич ки вас пи та ли. 

По сле за вр ше них на у ка он је уз Др Бо ту са ра ди ка ли ма хтео да 
са ра ђу је. Али ту из гле да, ни је имао богзна ка кве пот по ре и успе ха. 

Од ре кав ши се та ко не ко вре ме по ли ти ке, он се сав ба цио на књи
жев ност и на по е зи ју, упу стив ши се у те шке књи жев не сва ђе са кри
ти ча ри ма. Чак са не ким књи жев ни ци ма во дио је пар ни це. 

Не ко вре ме по стао је пра ва књи жев на сва ђа ли ца и као ра ње на 
звер, бра нио се од сво јих не ми ло срд них на па да ча. 

Вра тив ши се из свет ског ра та на траг у Бе о град прет ста вљао се као 
гра ђа нин ре пу бли ка нац. 

Али по мо ме ми шље њу, то ње го во уве ре ње, ни је би ло искре но и 
стал но. Он се у ту ђи ни на вр хов ну ко ман ду и на двор због не ких ситни
ца на шао увре ђен, па је сад код ку ће, на не ки на чин, хтео да се све ти. 

Ја ша Про да но вић као ста ра сва ђа ли ца и бу кљив по ли ти чар, је два 
је до че као, да га се би при ву че. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Али ни је по тра ја ло ду го, па је он ма ло по ма ло и сра ме жљи во гле
дао, да се опро сти ре пу бли кан ске пар ти је. 

Про сто, до са ди ла му је по ли ти ка, па је од лу чио, да се за не ко вре
ме у стра ну по ву че и да от сад са мо гле да сво га по сла. 

Ме ђу тим он је ура дио оно, што му је ње гов ко ле бљив ка рак тер 
на ла гао. 

Био је не ма сум ње да ро ви та и па мет на гла ва и до бра ду ша али 
ње гов ка рак тер ни је увек био бес пре ко ран. 

Он је, ка ко ми је сам при чао, сум њао, да му је отац од крв не бо
ле сти млад умро, па је ла ба вост и не по сто ја ност сво га ка рак те ра том 
рђа вом на след ству при пи си вао. 

Во лео је на гле про ме не – ка ко се он сли ко ви то из ра зио – но ве 
иде је, а у ства ри био је играч ка сво га ко ле бљи вог ка рак те ра. 

С то га је он ка ко у по ли ти ци, та ко и у књи жев но сти за сту пао цик
цак си стем. Та ман, да се не чим свом ду шом оду ше вио и то за све ти њу 
про гла сио, кад ал су тра дан усу дио се већ да пре ко то га као по ред 
тур ског гро бља про ђе. 

О ди на сти ји, о на род ном је дин ству и о об ли ку др жа ве СХС имао 
је све са ме екс трем не пој мо ве. Ни шта, што је до та да по сто ја ло, ни је 
би ло вред но за др жа ти. 

Тра ди ци је и на род не пред ра су де има ле су што пре да ис че зну. 
По ма ло те ње го ве же ље ми ри са ле су на бол ше ви зам. „Lux ex ori en te” 

по ста ла је ње го ва фик са иде ја. 
У та квом ду шев ном рас по ло же њу за те као сам га, где се бо ри са 

са мим со бом. Хтео је, да по ку ша, да се и на по ли тич ком по љу чу ју ње
го ви на зо ри. Али то је би ло код ње га као и све дру го крат ко га ве ка. 

Већ иду ћи пут, кад сам с њи ме го во рио, осе тио сам, да се при пре
мао, дру гим прав цем да по ђе. 

Дру га и зе мља ка Пе ру Пут ни ка, ин жи ње ра, на шао сам у ње го вој 
кан це ла ри ји, за ба вље ног, са не ким за ми шље ним фор му ла ма и ра чу
ни ма. Ис пред ње га на сто лу, у пот пу ном ре ду, ле жа ли су ра зни цр те жи, 
два цир кла, не ко ли ко фи но за ре за них олов ки, ле њи ри ве ли ки и ма ли, 
дветри вр сте ма сти ла и пу но гу ма за бри са ње. Све ску па ода ва ло је, 
да је ту жи вио ин жи њер од про фе си је. 

На сре ди ни ду гач ког сто ла сто ја ла је по ве ћа иша ра на ва зна пу на 
цр ве них и жу тих ру жа, чи ји је ми рис био ја чи и све жи ји од ма ка квог 
фран цу ског пар фе ма. 

Други део 
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У про че љу са раз др ља ном пла вом ко шу љом, сав пре дат ми сли ма, 
се дио је мир но сам ин жи њер Пе ра. А кад је ме не при ме тио, по стао је 
ма ло блед и збу њен, да по сле по цр ве нив ши у ли цу, са раз ро га че ним 
пла вим очи ма при тр чи ме ни у су срет. 

Нас дво ји ца одав но се ни смо ви де ли. По след њи пут у Бе чу фе бру
а ра 1903 год. Он се по сле свр ше них на у ка пре се лио у Бе о град а ја опет 
у Ср бо бран. Ка рак тер ње гов, био је ка рак тер по слов ног чо ве ка. У не чем 
је пот се ћао на гра ђа ни на Иб зе но вог Сол не са. Док је Сол нес хтео и 
умео, да гра ди па ла те и цр кве са ви со ким тор ње ви ма, ин жи њер Пе ра 
са њао је о гра ђе њу, фи них про сто ра, ши ро ких дру мо ва и ду гач ких 
же ле знич ких пру га. И то, да сам пла ни ра, да сам из во ди и да сам ство ри 
по тре бан ка пи тал. Ни је тр пио, ни је до пу штао, да и дру ги не ко по ред 
ње га се ди и за по ве да, јер је ве ро вао, да је он сам се би до во љан. 

Али у Ср би ји у то до ба та кав на чин ра да ни је био уо би ча јен и мо гућ. 
Та мо су та кве за ма шне ра до ве у глав ном стра не фир ме, стра ни 

ин жи ње ри и стра не бан ке во ди ле. До ма ћи ин жи ње ри мо гли су тек 
њи хо вим по сред ством би ти за по сле ни. 

Хтео, не хтео, мо рао је и ин жи њер Пе ра да се тој фор ми ра да и тој 
прак си при кло ни. 

Али ни је са мо то вра ћа ло ње го во са мо љу бље. Он је, ако је хтео, да 
гра ди, мо рао пре то га да се за ду жи са не ким до ма ћим гра ђе ви на ром. 
Тек та ко у ње го вом дру штву мо гао је да игра не ку уло гу али ви ше спо
ред ну и ма њу. 

Та квом твр до гла вом ка рак те ру, ко што је Пе рин био, то ни ма ло 
ни је го ди ло. 

Али жи ви ти се па и на пре до ва ти мо ра ло. И јед ног да на и Пе ра се 
по ми рио са та квом сво јом суд би ном. 

По ред свег то га, он је ра де ћи не у мор но, до ста бр зо сте као не за вид но 
бо гат ство. Са зи дао ви ше спрат ну, ле пу па ла ту, сво је гра ђе вин ско пред узе
ће на ши ро ко про ши рио и сва ко днев но за по слио ве ли ки број рад ни ка. 

Кад сам му при ме тио, да је он је ди ни од сво јих не гда шњих дру
го ва до шао до свог же ље ног ци ља, он се слат ко на сме јао. 

Је сте, та ко је, али да знаш са ко ли ко му ка и по ни же ња. 
Ови, Ср би јан ци, ма ко ли ко, да си им одан, не ве ру ју мно го на ма 

пре ча ни ма. Још и дан да нас на зи ва ју нас „Шва ба ма”. И то чи не чак 
љу ди на ви со ким по ло жа ји ма. Шта ћеш, та ки је њи хов мен та ли тет. 

Ми, с на ше стра не, не сме мо им то пре ба ци ва ти. Они су, осо би то 
њи хо ва ин те ли ген ци ја, љу бо мор на на сво ју про шлост, и на сво ју зе мљу. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Сад кад је др жа ва про ши ре на, би ће ми слим ме ста, за све љу де од вред
но сти, па ће тај ан та го ни зам сам од се бе от па сти. 

Ва раш се љу то. Још ду го ће тра ја ти то њи хо во не по ве ре ње, јер је 
оно ду бо ко уса ђе но у њи хо вим ду ша ма. 

Шта сам мо гао на то да од го во рим? Као, да су се до го во ри ли и он 
и Све ти слав, обо ји ца су ми и ако у дру гом сми слу, јед но те исто ка за ли. 

Има де ме ђу тим ме ђу њи ма Вој во ђа ни ма и дру га чи јих ти по ва. То 
су ти, што си лом хо ће да су ве ћи Ср би јан ци. Њих се сва ки по штен 
Вој во ђа нин мо ра гну ша ти. То су ти, што из свег гр ла гр де све, што је 
у Вој во ди ни ча сно и по ште но би ло, пот сре ку ју ћи Ср би јан це, да што 
ло ши је ми шље ње о на ма има ју. 

Бо јим се, да ће ти са да у но вој др жа ви, гле да ти на све на чи не да 
се на мет ну ва ма, што се ни ка да ни сте по ко ле ба ли, кад је тре ба ло од 
Ма ђа ра чу ва ти име и образ срп ски. 

Знам, да и та квих тр чи ла жа и чан ко ли за Вој во ђа на у Бе о гра ду 
има де. Је дан ми се од тих чак пре не ки дан по ну дио, да ме упо зна са 
не ким ути цај ним лич но сти ма на дво ру. 

Раз у ме се, он је при то ме имао сво јих ра чу на, кад је то ме ни пред
ла гао. 

Ја сам га још из Но вог Са да као гим на зи сту по зна вао. Већ он да 
био је он го тов да сва ку пр ља ву и ла жну ствар бра ни. 

Пре се лив ши се у Бе о град, по мо ћу про тек ци је по стао је про фе сор 
Фи ло зоф ског фа кул те та. 

По кадкад са мо до ла зио је сав на ду вен у Вој во ди ну, да на шим 
по ли ти ча ри ма по ку ша, да со ли па мет. 

У Бра ни ку и у Ср бо бра ну пи сао је жуч не члан ке про тив ра да и 
по ли ти ке ра ди кал не, Вој во ђан ске стран ке а у Ср би ји опет ка дио је 
ра ди кал ној стран ци. 

Уоп ште био је пра ви ка ме ле он. 
Сад је хтео, да по ку ша, да се у Вој во ди ни на ра ди кал ној ли сти кан

ди ду је за по сла ни ка, да би по сле из бо ра, ако га не узму за ми ни стра, 
уско чио у дру гу стран ку. 

Не ко му је ре као, да би мо јом по мо ћу, не где у Вој во ди ни мо гао да 
до би је срез. 

Кад сам га од био, ре кав ши, да се обра ти на ко ји сре ски од бор, од
мах је окре нуо друк чи је, да збо ри! Био је љут и др жао, да му из за ви сти 
ни сам хтео же љу, да учи ним по во љи. 
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Ме ђу тим и да сам тре бао, да му изи ђем на су срет, не бих га мо гао 
код Вој во ђан ских ра ди ка ла про ту ри ти, јер су они ње га од пре и су ви
ше до бро по зна ва ли. 

Не ка ко у то вре ме чуо сам да је мој ста ри при ја тељ Др Јо ва Ра до нић 
сти гао из Па ри за, где је уз на шу де ле га ци ју био струч њак за Вој во ди ну. 
Хтео сам, да до знам, ка ко је ствар те кла, кад се рас пра вља ло о Вој во
ди ни. Би ло је још ра но, кад сам сти гао до ње го вог ста на али он је већ 
одав но био устао и пи сао не што у свом ка би не ту. 

У око ло ње га уз све зи до ве би ли су по диг ну ти др ве ни „ште ла жи”, 
пу ни књи га и но ви на. На са мом сто лу би ло је та ко ђер отво ре них не
ко ли ко де бе лих књи жу ри на. 

Ка ко га ја одав но ни сам ви део, ми слио сам, да ћу га на ћи мно го 
про ме ње ног и ста ри јег. 

Ме ђу тим он је још увек био свеж и млад као пре мно го го ди на. 
Кад сам му ја раз ја снио, што сам до шао, он је ра до при стао, да ми 

ис при ча, шта је он у Па ри зу ви део и до жи вио. 
Јед ног да на на ре дио је Па шић да га у ње го вом ста ну струч ња ци 

за Вој во ди ну по се те. 
У за ка за но вре ме сви смо би ли око ње га. 
На ве ли ком сто лу би ла је ра ши ре на ма па Вој во ди не. 
Сад је тре ба ло се ло по се ло, ва рош по ва рош тач но по себ це ис пи

та ти, кол ко та мо још на шег жи вља жи ви. 
Па шић у по чет ку ни је био си гу ран ко ли ко Вој во ди на тре ба да 

бу де ве ли ка. Али у то ку раз го во ра и ди ску си је бр зо се сна шао и нас 
го нио да му што ви ше исто риј ских до ку ме на та на ба ви мо. 

У на шем при су ству са ти ма је био у ста њу, да по гнув ши се уз сто, 
по нај ви ше ћу те ћи, са цр ве ном и пла вом олов ком обе ле жа ва сва ку ба
ри цу, сва ки друм, сва ку ре чи цу и сва ко се ло. 

По сле не ко ли ко сед ни ца, био је он оба ве штен о све му, што му је 
тре ба ло. Сли ка бу ду ће Вој во ди не би ла му је сад ја сна и он се он да од
лу чио, да је из све сна ге бра ни. 

Ни је ни шта тра жио, што је ту ђе би ло, не го са мо оно, што је од вај
ка да срп ско и бо жи је би ло. Уздао се у прав ду и до бру во љу са ве зни ка. 

Кад је тре ба ло да се гра ни ца са Ру му ни јом од ре ди, би ла је и на ша 
и Ру мун ска де ле га ци ја по зва та да се у исто вре ме и у исти мах ја ви и 
на ђе у ве ли кој са ли, где је за се да ла ми ров на кон фе рен ци ја. 

Пр во су ушли Ру му ни на че лу са њи хо вом кра љи цом. Сви су би
ли об у че ни по нај но ви јој мо ди, осо би то ко кет на кра љи ца, ко ја је осим 
то га ду бо ко раз др ље на би ла (де кол то ва на). 
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Це ла Ру мун ска де ле га ци ја ода ва ла је сјај и бо гат ство, твр до ве ру
ју ћи, да ће нам од у зе ти цео Ба нат до Ти се. 

Ру му ни су ла тин ског по ре кла и ла тин ска по кра ји на би ли. Они су 
ма ка ко ствар узе ли, би ли бли же за пад ња ци ма. Ту је ле жао кључ ре
ше ња. Бо ја ли смо се, да ће Кле ман со, око ко га је кра љи ца об ле та ла, 
мо жда по ку ша ти, да иза ђе Ру му ни ма у су срет. 

Али до бар је Бог био. По сле не пу на че тврт са та ушли смо и ми 
уну тра. На ша де ле га ци ја би ла је мно го си ро ма шни ја и мно го скром
ни ја. Па шић је са сво јом по ја вом и сво јом се дом, ду гом бра дом био на 
на шем че лу и умео ве што, да нас пред во ди. 

Вил зон лич но си шао је са три би не и упу тио му не ко ли ко љу ба зних 
ре чи, по тап кав ши га по ра ме ну. 

То је био до бар знак по на шу ствар. 
Ру му ни ма, ко ји су иза нас до ле сто ја ли, из гле да, то се ни је до па

да ло, јер су би ли ја ко уз не ми ре ни. 
По сле из ве сног вре ме на и нас и Ру му не от пу сти ли су на по ље. 
Кад смо до ле на ули ци би ли, за пи тао сам Па ши ћа, шта ми сли, 

ка ко је на ша де ле га ци ја про шла. 
Од лич но, уз вик нуо је он. Зар ни си ви део, ка ко су нас гад но гле

да ли Ру му ни? 
А ви део сам и сам, ка ко нас је бла гона кло но Вил зон при мио. 
Ни ка да Па ши ћа ни сам та ко до бре во ље ви део, као то га пу та. 
Бај ски тро кут по ред свег на шег на по ра, ни је мо гао би ти спа шен. 

Из гле да, да су Ен гле зи а мо жда сам Лојд Џорџ шти ти ли Ма ђа ре и хте
ли, да им спа су, што се спа сти мо гло. 

Ма ђар ска ари сто кра ци ја има ла је од вај ка да те сне ве зе са ен гле
ским ви шим кру го ви ма. 

Ипак Су бо ти цу, око ко је се мно го ко пља ло ми ло, ни су мо гли спа
си ти. 

Чак су и мр тве и гро бља хте ли, да ис ко ри сте, твр де ћи, да је пра
во слав но гро бље не знат но пре ма ма ђар скока то лич ком гро бљу би ло. 

Да ал ка то лич ко гро бље, то је ујед но и бу ње вач ко гро бље би ло, а 
Бу њев ци су сло ве ни и на ша бра ћа би ли. Та ко је тај чу дан трик Ма ђа ра 
жа ло сно про пао. 

Шта се за то вре ме у Вој во ди ни до га ђа ло? Срп ски свет од оду ше
вље ња и од сре ће ни је мо гао да до ђе к се би. Стал но је пе вао и ве се лио се. 

Би ло је слу ча је ва, да је це ло се ло не де ља ма свет ко ва ло. Ишло се у 
цр кву, у ко ло, у на род но ве ће и тра жи ло ве се ло дру штво. 
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Там бу ри це, хар мо ни ка и гај де има ле су као ни ка да до та да пу не 
ру ке по сла. 

На ши су гра ђа ни, Ма ђа ри и Нем ци ни су уче ство ва ли у тој на шој 
на род ној ра до сти. Њих је до у ср це бо ле ло, што је Ма ђар ска из гу би ла 
рат. У њи хо вим до мо ви ма за вла да ла је не за пам ће на по мет ња. Од опа
ког стра ха ни су сме ли, да се на ули ци по ја ве. Бо ја ли су се, да ће Ср би 
да им вра те ми ло за дра го, јер је мно га срп ска ку ћа за вре ме ра та због 
ма ђар ске обес ти у цр но уви је на би ла. 

Али у то ме су се љу то пре ва ри ли. Срп ско ср це ни је би ло на у че но 
на од ма зду, нит је ду ша на шег све та од њих тра жи ла об ра чу на. 

Ми смо зна ли да су они мно гу не прав ду, па и зло чин по на ре ђе њу 
учи ни ли на ма, па смо и ако нам је те шко око ср ца би ло, гле да ли, да 
што пре за бо ра ви мо. 

Би ло нам је мно го ста ло, да им по ка же мо, да ми ни смо као они 
кр во ло ци би ли. 

Хи ља ду го ди шња Ма ђар ска ле жа ла је обо ре на и рас ко ма да на од 
ње них су се да. Нај бо га ти је обла сти па ле су у ту ђе ру ке. Ја ук Ма ђа ра па 
и Не ма ца био је не из ме ран. 

Ми смо тај њи хов бол пот пу но схва та ли. 
С то га ни смо ни шта про тив њих пред у зи ма ли, што би мо гло још 

ви ше тај њи хов бол, да по ве ћа. Пу сти ли смо вре ме ну, да им по мог не, 
да што пре к се би до ђу. 

То је би ло за Ма ђа ре и за Нем це не чу вен по раз. Ве ли ко ду шност 
на ша за пре па сти ла је њи хо во окрут но ср це. 

На пр ви мах ни су ве ро ва ли, да је то би ла ствар ност. Др жа ли су, 
да се наш на род и су ви ше осло бо ђе њу об ра до вао, па да је без ма ло на 
све дру ге ства ри за бо ра вио. А кад све то ве се ље бу де про шло, мо жда 
ће јав ност зах те ва ти, да се не ки од зло чи на ца Ма ђа ра ка зне. Ме ђу тим, 
Ср би у Вој во ди ни има ли су са свим дру ге пла но ве. Ка ко су Нем ци и 
Ма ђа ри у ве ли ком бро ју оста ли у Вој во ди ни, то је са свим при род но 
би ло, да се с њи ма мо ра ло ра чу на ти: А кад је то та ко би ло, он да је тре
ба ло, да се са њи ма у при ја тељ ству и са љу ба ви жи ви. 

У том сми слу по ку ша ли су не ки на ши љу ди, да са њи ма до ђу у 
до дир и у ве зу. 

Али ра не њи хо ве би ле су још и су ви ше све же, те се озбиљ но са 
њи ма ни је мо гло раз го ва ра ти. Пр ви и искрен по ку шај из ми ре ња мо рао 
је па сти у бу нар. Је ди но мла ђи Је вре ји, што су без ус те за ња хте ли, да 
уско че у наш та бор. 
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Не ка ко у то вре ме пре сто ло на след ник Алек сан дар у прат њи ми
ни стра дво ра Ба луб џи ћа и ве ли ког жу па на Бу гар ског оби ла зио је Бач ку 
жу па ни ју. 

Ср би у Вој во ди ни, где год је он до шао, три јум фал но су га до че ка
ли. У ње му су они гле да ли на след ни ка др жа ве Не ма њи ћа. 

Све бај ке из при че о ста ро древ ној про шло сти са ње го вим до ла
ском вас кр сле су. На род је по ве ро вао, да га је сам Бог по слао, да нам 
до не се осло бо ђе ње. 

Ме ђу тим, двор ту на род ну сим па ти ју, ни је у до вољ ној ме ри умео, 
да схва ти, др же ћи, да је Вој во ди на и она ко си гур на и при вр же на и да 
се о њој зи не тре ба мно го бри ну ти. 

По сле тих пре сто ло на след ни ко вих по хо да, пр во су Нем ци по че ли, 
да се кра ве и не ка ко сра ме жљи во гле да ли, да нам се при бли же. 

Раз у ме се, да је све то би ло још до ста не ис кре но. 
Де це ни ја ма би ли су Ср би у Вој во ди ни по ти сну ти и без ути ца ја на 

др жав не по сло ве, па је сад Нем ци ма вр ло те шко би ло раз у ме ти, да се 
и Ср би сме ју у др жав не по сло ве ме ша ти. 

Ма ђа ри су још увек би ли за коп ча ни и још увек са ња ли о ве ли кој 
Ма ђар ској. 

Сре ћа је би ла, да су ма ђар ске но ви не у је вреј ским ру ка ма би ле. А 
је вреј ски но ви на ри опет бр зо су се при ла го ди ли но вом ста њу и у сво
јим члан ци ма сна жно ути ца ли на ма ђар ско јав но мње ње. 

По ла га но, па су Ма ђа ри по ло жи ли оруж је, ве ру ју ћи и да ље да је 
Вој во ди на са мо при вре ме но у СХС укљу че на би ла. А све пред но сти, 
што су у но вој др жа ви има ли, при ма ли су хлад но, шкри пе ћи зу би ма. 

Мно ги Ма ђа ри у Вој во ди ни би ли су сло вен ског ил швап ског по
ре кла. А по зна то је, да је по ту ри ца го ри од ту р чи на. 

Та ко на род но сно пи та ње у Вој во ди ни би ло је на днев ном ре ду и 
вр ло сло же но. Тре ба ла је вр ло ве шта ру ка, да га ма и де ли мич но до бро 
ре ши. 

Ме ђу тим у Бе о гра ду, о тој ства ри, сла бо су во ди ли бри гу. Чак и 
да су хте ли, ни су уме ли. 

Ме сто, да су то пи та ње по ве ри ли Вој во ђан ским пр ва ци ма, они су 
иза њи хо вих ле ђа пу сти ли, да са свим не у ки, зло на мер ни и на зо ви 
струч ња ци упро па сте це лу ствар. Ме сто, да су на осно ву за ко на и прав
де, на род но сти ма да ли, што им при па да, они су их по че ли из сво јих 
ра чу на, да гла де и ма зе. 
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За час па је на род но сно пи та ње би ло ре ше но на ве ли ку ште ту Срба 
Вој во ђа на. Ср би Вој во ђа ни има ли су да бу ду као пре по ти сну ти, а Ма
ђа ри и Нем ци да узму опет ко р ми ло Вој во ди не у сво је ру ке. 

То бо же, прин цип де мо кра ти је, то је на ре ђи вао. Та ко је по ли тич ко 
уре ђе ње Вој во ди не оста ло по ста ром. А оно је, ко што је по зна то би ло 
до зла бо га штет но по нас Ср бе. Сре зо ви и гра до ви би ли су та ко у Вој
во ди ни уде ше ни, да је срп ски жи ваљ у њи ма увек био пре дат на ми лост 
и не ми лост Ма ђар скоНе мач кој пре вла сти. 

Вој во ђан ски пр ва ци у ви ше ма хо ва по ку ша ли су, да ту ствар обја
сне, али њи хо ви до брона мер ни пред ло зи ни су ме ро дав ни ма би ли по 
во љи. И ако се што и учи ни ло, би ло је по вр шно и без ика квог ути ца ја 
на су шти ну ства ри. 

Жа ло сно је али исти ни то би ло, да је Вој во ди на по ста ла са мо до бра 
кра ва му за ра, без ика квих пра ва, да у сво јој ро ђе ној ку ћи го спо да ри. 
То је би ло коб но по да љи по ли тич ки раз ви так Вој во ди не. 

Ко год од Вој во ђан ских по ли ти ча ра ни је хтео ту по ли ти ку да при
зна, био је данпре, данпо сле из по ли тич ког жи во та ис кљу чен. 

Та ко је ста ра га р да по ли тич ких љу ди у Вој во ди ни по ла га но би ла 
по ти сну та у стра ну а на ње но ме сто по ја ви ли су се са свим не знат ни, 
из ви ка ни лак то ши. 

Ме ђу тим по ли ци ја по ста ла је нај у ти цај ни ја власт. Сре ски на чел
ни ци и оп штин ски бе ле жни ци не ми ло срд но су па шо ва ли, не во де ћи 
ни ка квог ра чу на о же љи и о во љи на ро да. 

Ка жу, да је у Ста рој Ср би ји у то до ба исто та ко ста ње вла да ло. Бар 
по сла ни ци из тих кра је ва та ко су нам при ча ли. 

О тим жа ло сним до га ђа ји ма, ни је се сме ло јав но го во ри ти. На
про тив зах те ва ло се, да се све за та шка и да се ру жи ча сто прет ста ви. 

По ред тих не срет них не зго да, не гда шња ле па сло га ра ди кал ских 
гла ве ши на по че ла је да ла ба ви. Не ко чуд но, не схва тљи во не по ве ре ње 
за вла да ло је ме ђу њи ма. 

Ми сао, ко да бу де ми ни стар за Вој во ди ну, би ла је ве што уба че на 
од не ви ди мих ру ку. 

Стра шно, ка ко је глад за вла шћу и за сла вом, уме ла, да за ва ди и 
нај бо ље при ја те ље. 

Не са мо др Ми ле тић и др Ми ла ди но вић, не го и не ки дру ги Вој
во ђан ски по сла ни ци са ња ли су о ми ни стар ским фо те ља ма. 

Ме ђу тим сва та дре ка око Вој во ђан ске ми ни стар ске сто ли це би ла 
је са мо про ба а не озбиљ на на ме ра, да се Вој во ђа ни ма изи ђе у су срет. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа



319

Ви де ло се ја сно, да је не ко ме тре ба ло, да са на ив ним Вој во ђа ни ма 
на пра ви април ску ша лу. Је ди ни Др Ми ла ди но вић, што је ве ро вао и 
да ље, да је то био озби љан по ку шај а да су Вој во ђа ни би ли са ми кри ви, 
што је све то та ко на о па ко ис па ло. 

И ако је при вре ме но на род но прет став ни штво би ло ad hoc ство
ре но, ипак је оно има ло до вољ но сна ге, да око се бе оку пи ве ли ки део 
по ли ти ча ра из СХС. 

С то га се ту мо гло чу ти и ви де ти он да шње рас по ло же ње сви ју 
зна ме ни ти јих Ју го сло ве на. Раз у ме се ви ше по клу бо ви ма и иза ку ли са, 
не го јав но. Јав но се још увек де кла мо ва ло о не из мер ној сре ћи, што смо 
се по сле то ли ких сто ле ћа на шли у јед ном брат ском за гр ља ју. У по та ји 
са свим се не што дру го же ле ло. 

Да је би ло ма ло ви ше сме ло сти и ви ше му дро сти, већ та да би се 
мно га за ђе ви ца, што је у бу дућ но сти тре ба ла да има те шких по сле ди
ца, за вре ме от кло ни ла. 

Али не ви ди ми по ли тич ки вра чи ни по што ни су хте ли да до зво ле 
да при вре ме но на род но пре став ни штво, бу де нај ви ши по ли тич ки ау
то ри тет СХС. На про тив где год су са мо мо гли, ро ва ри ли су про тив 
ње го вог по сто ја ња. Под из го во ром, да је оно с бр да с до ла оку пље но 
не зва нич но дру штво би ло, тра жи ли су да се оно рас пу сти и да се у 
нај кра ћем ро ку спро ве ду оп шти из бо ри. Чак су не ки твр ди ли, да ни 
из бо ри ни су баш би ли по треб ни, не го ме сто то га, да се по је ди не по кра
ји не по зо ву, да се из ја сне да ли су уоп ште вољ не, да у СХС за јед ни ци 
за јед нич ки жи ве. 

То је би ло ни ма ње, ни ви ше не го озби љан по зив, да се што пре 
раз ра чу на мо. 

Сре ћа је би ла, да је от пор на сна га но во ство ре не др жа ве већ та да 
до вољ но ве ли ка би ла, да је овај по зив, без ве ћих по тре са, од би ла. 

До бит од це ле те ла р ме би ла је ве ли ка. Ко је ио ле имао по ли тич ке 
све сти и по ли тич ког ис ку ства, мо гао је осе ти ти, куд би од ве ло, да се 
по зив ма и де ли мич но при хва тио. Пре не го што смо се мо гли ује ди
ни ти, мо ра ли би смо се раз је ди ни ти. 

Али сна ге, што су цен три фу гал но и да ље ву кле, ни су с ти ме би ле 
са тр те. Оне су да том при ли ком ла ко мо гле, да се по вам пи ре. 

У Хр ват ској то се мо гло по нај пре, да до го ди. Та мо је од вај ка да 
би ла ја ка от пор на во ља кад се при ма ка квој сит ној и не знат ној на год
би са про тив ни ком пре го ва ра ло. 

Други део 
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Ни да нас ни су Хр ва ти те жи ли друк чи је, да ра де. Да пре го ва ра ју, 
да се цен ка ју, да се на га ђа ју, то је њи ма би ло у кр ви. 

А кад би се и по го ди ли, да опет по сле мо гу но ве зах те ве под не ти. 
То је би ла бит на осо би на сваг да ње хр ват ске по ли ти ке. Ње ни нај му
дри ји си но ви та ко су ми сли ли и та ко осе ћа ли. 

Да се је дам пут за сваг да за кљу чи ве чи та на год ба, то њи ма ни ка ко 
ни је ишло у гла ву. Они су у то ку исто ри је не кол ко пу та са Ср би ма у 
Хр ват ској пра ви ли спо ра зу ме, па су за тим, без ика квог по во да, не ми
ло срд но ки ди са ли на њих. 

За што се то и да нас не би мо гло спро ве сти. 
Пи та ња, око ко јих се и у СХС рас пра вља ло и гло жи ло, би ло је мно

го и на пре тек. Са мо ма ло ве ћег не спо ра зу ма, па да се у сва ки час иза
зо ве су коб. Де ма го зи Хр ват ски је два су че ка ли да се та ко што до го ди. 

Стје пан Ра дић са сво ји ма већ је по чео у ве ли ко, да ху шка и да бу
ни по це лој Хр ват ској. Ње го ва нео б у зда на ћуд за во ди ла је све, чак и 
ми р не гра ђа не. 

Вла сти у Хр ват ској би ле су та да не са мо ла ба ве, не го и ја ко по пу
стљи ве пре ма Ра ди ћу. Мо же се твр ди ти да што год је он же лео, вла сти 
су му чи ни ле. 

Ње го ви сваг да шњи ис па ди про тив Бе о гра да и про тив Ср ба ни су 
узи ма ни у об зир. 

Ко је мо гао ње му до ћи бли зу, кад су Хр ват ске ма се ње га за во ђу и 
про ро ка др жа ле. Он је ди ни по њи хо вом схва та њу, мо гао је са њи хо вом 
суд бом, да рас по ла же. Дру ги ни ко ни је имао пра ва, да се у њи хо ве 
ства ри ме ша. 

Ка ко им је Ра дић при чао, ка ко им је са ве то вао, та ко су они, без 
ика квог сво га раз ми шља ња, ра ди ли. 

Он им је сла дио, ка ко ће Хр ват ска, кад се бу де од СХС оце пи ла и 
бу де са мо стал на, сил но цве та ти. 

Сву власт од до ле до го ре има ће са мо се ља ци у сво јим ру ка ма. По 
њи хо вој во љи и у њи хо ву ко рист све ће би ти спро ве де но. Го спо де и 
го спод ства у Хр ват ској не ста ће за увек. 

Ка жу, да је Ра ди ће ва ма ти би ла ци ган ка. Од ње је он на сле дио све 
сво је ра зор не осо би не. О од ре ђе ном и чвр стом ка рак те ру, код ње га 
ни је мо гло би ти ни го во ра. Он је био што се мо ра ла ти че до крај но сти 
не по у здан. За час, па је ме њао и ми сли и же ље на очи глед це лог све та. 
Ни ка да ни је био на чи сто, шта ће иду ћег тре нут ка, да за сту па. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Па дао је из крај но сти у крај ност, што су по не ки пра зно гла ви ћи 
за ге ни јал ност про гла си ли. 

У ства ри он је био де ге не рик у пот пу ном сми слу ре чи. 
Ње гов ци ган ски зао дух, ње го ва не пра вил на ло ба ња, пр ћав нос 

и не склад ни те ле сни склоп, све је ода ва ло, да је у ње му бе сни ла ђа вол
ска ћуд. Био је ду шев но бо ле стан и стал но не у ра чун љив. Ње го ве при че 
и бе се де би ле су без ло ги ке, чак без ре па и без уши ју, у њи ма се здрав 
ра зум ни је мо гао рас по зна ти. Све је би ло за го нет но, кон фу зно и гру бо. 
Да, гру бост је код ње га обо жа ва на, што је сва ка ње го ва реч то мо гла 
по све до чи ти. 

Што је би ло, ни ско, од врат но, гад но, без фо р ме и без ду ха, ње му 
је то би ло ле по и ве ли ко. 

Цео ду хов ни жи вот хтео је он бла том да ока ља. Јед ном реч ју био је 
по ли тич ки ди а бо ли чар. Смрад, тру леж и све што је с тру ле жом у ве зи 
би ло је ње му све то. 

У ства ри та кав је био Стје пан Ра дић. 
Као де ге не рик био је још ме га ло ман. Уо бра зио је, да су ње го ве 

бе сми сли це ве ли ке ми сли би ле и ње го ви бе сми сле ни по ду хва ти од 
исто риј ског зна ча ја би ли. Др жао је, да се цео свет са мо око ње го ве 
лич но сти окре ће и да је ње му су ђе но да бу де не са мо хр ват ски, не го и 
свет ски спа си тељ. 

На жа лост Хр ват ски свет ни је ту ње го ву ма ну и те шку ду шев ну 
бо лест мо гао, да про зре, не го је као ма ло лет но де те тр чао за њи ме, ве
ру ју ћи ода но ње го вим ла жним про по ве ди ма. 

Дру ги ве ли ки де ма гог био је Сло ве нац, поп Ко ра шец. 
Док је Ра дић био пот пу но уда рен мо крим обој ком, до тле је поп 

Ко ра шец био ро ђе ни је зу и та. 
Све што је ра дио, ра дио је у ду ху Ва ти ка на и по на пред утвр ђе ном 

пла ну. Био је нео бич но љу ба зан, опре зан и му дар. Ма да је био во ђа 
ма ле кле ри кал не сло ве нач ке стран ке, ипак се умео на мет ну ти као су
ди ја у спо ру из ме ђу Ср ба и Хр ва та. Знао је ве што, да се до дво ри ка ко 
дво ру, та ко и углед ним срп ским и хр ват ским по ли ти ча ри ма. 

По по тре би и са Ра ди ћем је шу ро вао. 
Ни кад ни је био у не до у ми ци, кад је тре ба ло шта за Сло ве ни ју из

во је ва ти. 
Са мо стал ност Сло ве ни је то је би ла ње го ва глав на бри га. За СХС 

ни је мно го ма рио, са мо из ве ли ке ну жде при шао њој зи. 

Други део 
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Ње го ва пра ва же ља би ла је – чак и за вре ме пре го во ра да се све 
по кра ји не, осим Ср би је и Цр не Го ре, где ју жни Сло ве ни жи ве ује ди не 
и оста ну под окри љем Ау строУгар ске Мо нар хи је. 

Тек кад је ви део, да је крај Ау стри је го тов, он је при стао, да се Сло
вен ци укљу че у СХС. Али у ду ши ни је с ти ме био за до во љан, ње га је 
ср це увек на дру гу стра ну ву кло. 

Мо жда се се ћао ле пих да на, кад је на Хаб сбург шком дво ру као 
ис по вед ник ца ри це де лао, мо жда је са њао о ста рим сво јим аван ту ра ма 
по Беч ким ари сто крат ским па ла та ма, мо жда је ду бо ко жа лио за про
ху ја лим бо ем ским жи во том по сум њи вим ноћ ним ло ка ли ма. 

Би ло, ка ко би ло, он се на кра ју ипак по ми рио са суд бом и по стао 
ко ри стан Ју го сло вен. 

По зна то је би ло, да му сли ма ни ни су има ли на ци о нал не све сти. 
Ипак ни њи ма ни је би ло са свим све јед но, ка ко ће но ва др жа ва из гле
да ти.

Они су тра жи ли, да у сво јим обла сти ма вла да ју без гра нич но. 
У Бо сни и Хер це го ви ни гле да ли су, да се иза ле ђа Ср ба са Хр ва

ти ма по тај но спо ра зу му. 
Је дан ма ли део ин те лек ту а ла ца, мо жда је и друк чи је са њао, али 

ма са му сли ма на, во ђе на од хо џа, ни је им хте ла да сле ди. 
Во ђе му сли ман ске, кол когод  их је би ло, би ле су не ис кре не и ко

ле бљи ве. Упра во ни су зна ле, ка ко, да се у но вој др жа ви сна ђу. 
За вре ме оку па ци је и анек си је од Ау строУгар ске у Бо сни су му

сли ма ни би ли и су ви ше ма же ни и у из о би љу ужи ва ли сва ко ја ке по
вла сти це. 

То су они и да ље хте ли да има ју. С то га се са њи ма увек да ло пре
го ва ра ти, ако им се пре то га обе ћа ло, да ће по сле пре го во ра би ти и ћа ра. 

Раз у ме се то ни је би ла здра ва, не го ви ше бак шишпо ли ти ка, што 
је ја ко би ла на ште ту по ли тич ког мо ра ла у но вој др жа ви. 

По ли тич ке стран ке, кад поч ну да гу бе при ста ли це сво је, опа сни
је су не го са ме зо ље. У том раз дра же ном рас по ло же њу, ако их не ко 
по ку ша да ди ра, у ста њу су, да учи не чу да од мр жње. 

Та ко је то би ло пре у Вој во ди ни а та ко је то да нас у СХС. Али ниг де 
вал да стра нач ки су ко би ни су та ко за о штре ни би ли као што су би ли у 
пред рат ној Ср би ји. 

Срп ска опо зи ци ја ушла је у вла ду но вем бра 1914 г. кад је Ср би ја 
стра хо ви то би ла на пад ну та од Ау строУгар ских ар ми ја. 

То је би ла за све нас Ср бе ле па уте ха и до бар знак. 

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа
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Ви де ло се, да је не при ја тељ ска на је зда про ма ши ла свој циљ, не 
мо гав ши да по це па и раз је ди ни срп ску сна гу и на род ну јед но ду шност. 

Све до 1917 г би ла је на род на скуп шти на ка кота ко у глав ним пи
та њи ма сло жна. 

1917 год из и шла је срп ска опо зи ци ја из вла де. По сле то га мо ра ли 
су ра ди ка ли са мо да при ме од го вор ност на сво ја пле ћа у нај те жим 
рат ним да ни ма. 

А опо зи ци ја, она је не ми ло срд но ки ди са ла и бе сни ла, гле да ју ћи, 
да не пре ста ном оп струк ци јом оме те до но ше ње др жав ног бу џе та. Мр
жња, ка ква се са мо на Бал ка ну мо гла ро ди ти, за сле пи ла је оба та бо ра. 

Све што је, би ло вла да, би ло опо зи ци ја пред ла га ла, ме ђу соб но се 
по би ја ло. Јед но дру гом ни је хте ло, да по пу сти, ни да при зна. 

На род на скуп шти на по ста ла је по при ште не за пам ће них су ко ба. 
Ино стран ство, осо би то на ши моћ ни са ве зни ци за чу ди ли су се, 

кол ко су по ли тич ке стра сти овла да ле Ср би ма. 
У ту ђи ни, без до вољ но ма те ри јал них сред ста ва, мо ра ла је ра ди кал

на вла да, да мо ли и да пре кли ње, сво је при ја те ље, да је кол котол ко у 
те шкој не во љи по мог ну. 

Би ла је то не бла го дар на ствар за сва ку сит ни цу тр ча ти и бо го ра
ди ти али ра ди кал на вла да због то га ни је се да ла обес хра бри ти и у 
оча ја ње па сти. Ве ро ва ла је, да што год је ра ди ла, ра ди ла је са мо, да што 
пре ви ди сво ју зе мљу осло бо ђе ну. 

Кад је не при ја тељ био смр вљен, др жа ва осло бо ђе на, ни је срп ска 
опо зи ци ја пре ста ла, да бе сни. На про тив, она је сву сво ју по ли тич ку 
власт пре не ла у при вре ме но на род но прет став ни штво на ме ра ва ју ћи, 
да и ту от поч не у ве ли ком сти лу бо р бу про тив ра ди ка ла. Ње на ло зин
ка је би ла: све што су ра ди ка ли ура ди ли и све што још ми сле, да ура де, 
би ло је и би ће штет но и из да ја на род них пра ва. Са сва ким, ма ко био, 
са мо са ра ди ка ли ма ни је хте ла она, да иде и да са ра ђу је. 

Не са мо мр жњу, не го и не ку чуд ну же љу за осве том по ка зи ва ла је 
опо зи ци ја у сва ком свом ра ду. То ни је би ла ви ше опо зи ци ја, не го смрт
на про тив ни ца ра ди ка ла и ра ди кал них на че ла. 

У при вре ме ном на род ном прет став ни штву би ло је осим то га мал 
те не у сва кој по ли тич кој стран ци и по не ко ли ко са ња ли ца. То су би ли 
у глав ном до бро ду шни љу ди, ко ји су ми сли ли, да се по ли ти ка мо же 
во ди ти по њи хо вој до бро на мер ној же љи и во љи. 

Код њих је већ би ло го то во. Ка ко Ср би, та ко су се и Хр ва ти и Сло
вен ци од ре кли сво га име на, сво је за ста ве, сво га сло ва и за је дан дан 
по ста ли пра ви и ове ја ни Ју го сло ве ни. 

Други део 
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Сре ћа је би ла, што су ти на ив ни љу ди би ли без ика квог ути ца ја 
на ток до га ђа ја. Они су мо гли је ди но сво јом по ја вом, да још већ ма по
ре ме те и она ко не скла дан жи вот у при вре ме ном на род ном прет став
ни штву. У ди ску си ји, ко ја је би ла по не кад ја ко жуч на, уба ци ти њи хо ве 
на ив не же ље, би ло је ви ше не го нео збиљ но. 

При вре ме но на род но прет став ни штво ни је би ло од на ро да овла
шће но, да о тим за мр ше ним про бле ми ма на пре чац ре ша ва. Оно је има
ло да се бри не са мо о сва ки да шњим те ку ћим по сло ви ма и да бу де на 
оку пу док се гра ни це СХС на Кон фе рен ци ји ми ра не бу ду од ре ди ле. 

По ред свег то га у при вре ме ном на род ном прет став ни штву, осо
би то у ње го вим стра нач ким клу бо ви ма, рас пра вља ло се мно го што
шта, што ни је спа да ло у ње гов де ло круг. Ипак те рас пра ве би ле су 
ви ше пла тон ске и те о рет ске, ви ше мла ће ње пра зне сла ме, не го озби љан 
рад пар ла мен та. 

По ред при вре ме ног на род ног прет став ни штва, где је тре ба ла, да 
бу де усред сре ђе на сва на род на власт СХС, на ла зи ле су се и дру ге си ле 
што су те жи ле, да ње го ву све моћ ску пе. 

Не ке од тих си ла, би ле су за о ста ци по кра јин ских Ау то но ми ја. Ту 
се, ко што је појм љи во, на све мо гу ће на чи не ра ди ло, да се ути цај но ве 
др жа ве не осе ти у њи хо вом де ло кру гу. 

Тре ба ло је по сва ку це ну спре чи ти, да дух но вог до ба не осла би 
по кра јин ске по вла сти це. 

По кра јин ска власт у то ку вре ме на би ла је при зна та и ис ко ри шћа
ва на у на род не свр хе. Њу је на род у ну жди и не во љи у по моћ при зи вао, 
па је са свим при род но би ло, што је на род с њо ме за до во љан био. Њу 
јед ним по те зом пе ра уки ну ти, ни је би ло ла ко и па мет но. 

Али не оста ви ти је, да и да ље по сто ји, ни је би ло са вет но. Ако се 
не што и про ба ло, да се њен ути цај сма њи би ло је у по ла и не до вољ но. 
Да се већ ма при ти ски ва ло, мо жда би би ло и го ре, јер би услед то га 
при ти ска ње зин от пор све ве ћи би вао. 

Је дин стве на др жа ва, ко што се та да за ми шља ла, у ства ри ни је била 
јед на, не го сло же на и са ста вље на из ра зних по кра ји на. 

Сва ка по кра ји на по себ це хте ла је да за др жи сво ја ста ра пра ва, па 
ако је још ишло, да их у СХС и про ши ри. 

Дру ге не ви ди ме си ле, што су спу та ва ле и огра ни ча ва ле де ло круг 
при вре ме ног на род ног прет став ни штва, би ли су по бе до но сни рат ни
ци на че лу са не ким ге не ра ли ма. Они су, кадгод су мо гли сте за ли 
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пе сни це, ви чу ћи на све стра не, ако је са мо њи хо вом за слу гом, до ла зи
ло до ује ди ње ња и осло бо ђе ња. 

Њи хо ва обест и прет ња би ла је не из др жи ва. Ме ша ли су се у ства
ри, што са њи хо вим по зи вом ни су има ле ни ка кве ве зе. Озбиљ но су 
на ме ра ва ли, да свој уте цај у др жав ним по сло ви ма по ве ћа ју и да сва ку 
др жав ну сла бост за се бе ис ко ри сте. По угле ду на Европ ски ми ли та ри
зам, те жи ли су они, да у СХС ство ре сво ју по себ ну ка сту. Хте ли су 
пошто, пото, да по ста ну ју го сло вен ски пре ту ри јан ци. И ако они то 
ни су јав но при зна ли и об ја ви ли, из це лог ње го вог др жа ња, ви де ло се, 
да им је то би ла на ме ра. 

На кра ју ста ра и ве чи та гер ман ска те жња: „Drang nach оsten” и 
ако је Не мач ка би ла по бе ђе на, жи во та ри ла је на Бал ка ну. У СХС по
др жа ва на је она у по та ји чак и од не ких на ших на зо ви др жа во твор них 
по ли ти ча ра. 

По ред те гер ман ске те жње и стру је, осе ћа ла се у СХС ја ка ко му
ни стич ка, под зем на про па ган да. 

Не за до вољ ство услед не ма шти не бр зо се укоп ча ло у те но ве иде
је. Из ве сни кру го ви по че ли су истин ски, да ве ру ју, да је бољ ше ви зам 
је ди но по зват, да спа се Евр о пу, па и на шу др жа ву од уни ште ња. 

Ка ко је та но ва на у ка иле гал но ши ре на, у по чет ку ни је се зна ло 
тач но ко су јој во ђе би ле а ка квом се бр зи ном рас про сти ра ла. 

Јед но, што је би ло ја сно, то је, да је она из Ру си је у на шу др жа ву 
пре не та би ла и да је ме сти ми це и код нас по че ла, да хва та ко ре на. 

Све те раз ли чи те и ра зор не си ле, што су про тив при вре ме ног на
род ног прет став ни штва ра ди ле, би ле су ја ко ак тив не и твр до гла ве и 
где год су са мо мо гле ухва ти ле су се с њи ме у ко штац и гле да ле, да 
ума ње и осла бе ау то ри тет СХС.

Други део 





Из во ри и ли те ра ту ра

Из во ри
Ар хив Вој во ди не (АВ), Ф. 444 Збир ка др Јо ва на Ми ле ки ћа, 1841–1963, а. ј. 

589, Ме мо а ри и по е зи ја др Жив ка Про да но ви ћа.
За ста ва: бр. 38, 1/14. април 1906; бр. 67, 24/6 април 1907; бр. 100, 5/18. мај 1907.
Mi ko vić J. Mi ro slav, Sr bo bran – Sen to maš – Sr bo grad, ру ко пис, Би бли о те ка 

Ма ти це срп ске, ра ри те ти, сиг. Р IV 5004.

Ли те ра ту ра
Ада мо вић, Јо ва, При ви ле ги је срп ског на ро да у Угар ској и рад Бла го ве штен-

ског са бо ра 1861, За греб, 1902.
Bje li ca, Slo bo dan, Ra di ka li u Voj vo di ni 1919–1929, No vi Sad 2004.
Бо тић, Ми ло рад, Ми ли ца Бу јас, Пу ши брк Ва са, Ен ци кло пе ди ја Но вог 

Са да. књ. 22, Но ви Сад 2003. 
Бо шко вић, Љу би ца, Ми ло ва нов Сте ван, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 

6, Но ви Сад 2016. 
Бре бе ри на, Ми лан, Су бо тић др Во ји слав, Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да, књ. 27.
Бу ба ло, Ђор ђе, Осто јић Ти хо мир, Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи

је, Бе о град 1997.
Ва син, Го ран, Са бо ри рас ко ла, Бе о град 2015.
Ви дић, На да, Кре ча ре вић Мар ко, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 5, Но ви 

Сад 2011.
Ву ле тић, Алек сан дра, По ро дич не ве зе јав них лич но сти Ср би је у дру гој по ло-

ви ни XIX ве ка у ме мо ар ским де ли ма, Пе ро и по вест: срп ско дру штво 
у се ћа њи ма: збор ник, Бе о град 1999.

Га ври ло вић, Вла дан, Ди пло ма тич ки спи си код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји и Кар ло вач кој ми тро по ли ји од кра ја XVII до сре ди не XIX ве ка, 
Ве тер ник 2001.

Га ври ло вић, Вла дан, Раз ма тра ња др Ђор ђа На то ше ви ћа о про фе со ри ма 
у Срп ској ве ли кој гим на зи ји 1857. го ди не, Го ди шњак исто риј ског архи
ва Гра да Но вог Са да, бр. 3, Но ви Сад 2009. 

327



328

Ga vri lo vić, Zo ran, Ste fa no vić Sve ti slav, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, knj. 8, Za greb 
1958.

Га ври ло вић, Ни ко ла, Срп ске шко ле у Хаб збур шкој мо нар хи ји у пе ри о ду 
по зне про све ће но сти (1790–1848), Бе о град 1999.

Га ври ло вић, Ни ко ла, Школ ство код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји, Исто
ри ја срп ског на ро да, књ. IV2, Бе о град 2000.

Га ври ло вић, Са ња, У не за бо рав про шло сти, Но ви Сад 2020. 
Га ври ло вић, Слав ко, При лог исто ри ји пр вих срп ских но ви на Мар ки де са 

Пу ља, Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та, бр. II, Но ви Сад 1968. 
Га ври ло вић, Слав ко, Ди ми три је Да ви до вић о свом на пу шта њу Ау стри је 

1821. го ди не, Исто риј ски ча со пис, бр. 18, Бе о град 1971.
Га ври ло вић, Слав ко, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји (1792–1849), Но ви Сад 

1994.
Га ври ло вић, Слав ко, Из исто ри је кул тур ног пре по ро да код Ср ба у Хаб збур-

шкој мо нар хи ји пр ве по ло ви не XIX ве ка, Збор ник Те о дор Па вло вић 
и ње го во до ба, Но ви Сад 1988.

Га ври ло вић, Слав ко, О бор би Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји за по ли тич-
ко-те ри то ри јал ну ау то но ми ју (1690–1850), Збор ник Ма ти це срп ске 
за исто ри ју, св. 43, Но ви Сад 1991.

Га ври ло вић, Слав ко, На сто ја ња па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа око 
пра ва на де се ти ну и зе мљи шни по сед 1690–1706, Збор ник Ма ти це 
срп ске за исто ри ју, св. 53, Но ви Сад 1996.

Га ври ло вић, Слав ко, По ли тич ка бор ба за срп ску Вој во ди ну, Збор ник ра
до ва Срп ски по крет у Ре во лу ци ји 1848/49, Но ви Сад 2000.

Го луб ски, Но вак, Успо ме не из на род ног по кре та 1848. и 1849. го ди не, Србо
бран – Срем ски Кар лов ци 1998. (при ре дио Слав ко Га ври ло вић)

Гру јић, Ра до слав, Срп ске шко ле (од 1718–1739 г.), Бе о град 1908.
Da šić, Mi o mir, Uvod u isto ri ju sa osno va ma po moć nih isto rij skih na u ka, Ti to

grad 1988. 
Ди мић, Љу бо драг, Исто ри ја срп ске др жав но сти – Ср би ја у Ју го сла ви ји, 

књ. III, Но ви Сад 2001.
Ђи лас, Гор да на, Јо ва но вић Ми лан Мор ски, Срп ски би о граф ски реч ник, 

књ. 4, Но ви Сад 2009.
Ђи лас, Гор да на, Ми ха и ло вић Ми ша, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 6, 

Но ви Сад 2014.
Ивић, Алек са, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, Но ви Сад 1991.
Иг ња то вић, Ја ков, Рап со ди је из про шлог срп ског жи во та, Но ви Сад 1953.
Јо вић, Па вле, Јо ва но вић Ми лан Ба тут, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 

4, Но ви Сад 2009.

Ме мо а ри  др Жив ка Про да но ви ћа



329

Ка ра но вић, Мир ја на, Де ра Ђор ђе, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 3, Нови 
Сад 2007.

Ки ри ло вић, Ди ми три је, Срп ске основ не шко ле у Вој во ди ни у 18. ве ку (1740–
1780), Срем ски Кар лов ци 1929. 

Ки ри ло вић, Ди ми три је, По ма ђа ри ва ње на ро да у бив шој Угар ској, Но ви 
Сад 1935.

Ко ва чек, Бо жи дар, Ву јић Јо а ким, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 2, Но ви 
Сад 2006. Ко ва че вић, М. Ду шко, Све то зар Ми ле тић: жи вот и по ли-
ти ка: (1826–1901), Бе о град 2009.

Кре стић, Ва си ли је, Исто риј ске осно ве вој во ђан ске ау то но ми је, Из исто
ри је срп ско хр ват ских од но са, Бе о град 1994.

Кре стић, Ва си ли је, Ја ша То мић: по ли тич ки пор трет: 1856–1922, Но ви Сад 
2006.

Кре стић, Ва си ли је, Кра со је вић Ђор ђе, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 5, 
Но ви Сад 2011.

Кре стић, Пе тар, Дун ђер ски Сте ван, Срп ски би о граф ски реч ник, бр. 3, 
Но ви Сад 2007.

Љу шић, Ра дош, До бри брат и кум Ни ко ла или Га вро Ву ко вић о цр но гор ско- 
-ср би јан ским од но си ма, Пе ро и по вест: срп ско дру штво у се ћа њи ма: 
збор ник, Бе о град 1999.

Љу шић, Ра дош, Ори јен тал ни но ви нар, европ ски по ли ти чар, Ди ми три је 
Да ви до вић, Бе о град 2006.

Мак си мо вић, Јо ван, Ог ња но вић Или ја Абу ка зем, Ен ци кло пе ди ја Но вог 
Са да, књ. 18, Но ви Сад 2001.

Мар ја но вић, Пе тар, Сан дић Алек сан дар, Ен ци кло пе ди ја срп ске исто рио
гра фи је, Бе о град 1997.

Мар ко вић, Са ша, Срп ски учи тељ у Угар ској 1778–1918, Сом бор 2016.
Ме да ко вић, Де јан, Ср би у Бе чу, Но ви Сад 1998.
Ми ка ви ца, Де јан, Ср би јан ци и Ср би ја (1804–1858) у ме мо ар ским де ли ма 

Ср ба из Хаб збур шке мо нар хи је, Пе ро и по вест: срп ско дру штво у се
ћа њи ма: збор ник, Бе о град 1999. 

Ми ка ви ца, Де јан, Че до мир По пов, Са бра ни спи си, Све то зар Ми ле тић, 
књ. 1, Но ви Сад 1999.

Ми ка ви ца, Де јан, Срп ска Вој во ди на у Хаб збур шкој мо нар хи ји, Но ви Сад 2005.
Ми ка ви ца, Де јан, По ли тич ка иде о ло ги ја Све то за ра Ми ле ти ћа, Но ви Сад 

2006.
Ми ка ви ца, Де јан, Вла дан Га ври ло вић, Го ран Ва син, Зна ме ни та до ку мен-

та за исто ри ју срп ског на ро да 1538–1918, Но ви Сад 2007.
Ми ка ви ца, Де јан, Ми ха и ло По лит-Де сан чић: во ђа срп ских ли бе ра ла у 

Ау стро у гар ској, Но ви Сад 2007.

Из во ри и ли те ра ту ра



330

Ми ка ви ца, Де јан, Срп ско пи та ње на Угар ском са бо ру: 1690–1918, Но ви Сад 
2011.

Ми ка ви ца, Де јан, Срп ска по ли ти ка у Хр ват ској и Сла во ни ји 1538–1918, 
Но ви Сад 2015.

Ми ка ви ца, Де јан, Ва син Го ран, Ја ша То мић, Но ви Сад 2016.
Ми ка ви ца, Де јан, Ле ма јић Не над, Ва син Го ран, Нин ко вић Не над, Ср би у 

Хаб збур шкој мо нар хи ји 1526–1918, књ. 2, Но ви Сад 2016.
Ми ка ви ца, Де јан, Срп ска по ли тич ка ели та у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, 

1526–1860, књ. I, Но ви Сад 2018.
Ми ка ви ца, Де јан, Срп ска по ли тич ка ели та у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, 

1860–1918, књ. II, Но ви Сад 2018.
Ми ка ви ца, Де јан, Го ран Ва син, Не над Нин ко вић, Пре чан ски Ср би у Ве-

ли ком ра ту 1914–1918, Но ви Сад 2018.
Ми ле но вић, Не над, Јо ва но вић Ми лан Ба ба, Срп ски би о граф ски реч ник, 

књ. 4, Но ви Сад 2009. 
Ми ли са вац, Жи ван, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1963.
Ми ли тар, Три ва, Но ви Сад на рас кр сни ци са да њег и ми ну лог ве ка, Но ви 

Сад 2000.
Ми лу ти но вић, Ни ко ла, Ми ле тић и По лит у бо р би за на ци о нал ни оп ста-

нак Ср ба у бив шој Угар ској, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом 
Са ду, књ. 3, св. 3, Но ви Сад 1930.

Му сте да на гић, Ли ди ја, Ву че тић Ни ко ла, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 
2, Но ви Сад 2006.

Не шко вић, Ми та, Исто ри ја срп ских шко ла у Ау стро-Угар ској мо нар хи ји, 
Кар лов ци 1897. 

Нин ко вић, Не над, Срп ско школ ство у Хаб збур шкој мо нар хи ји 1790–1812, 
од бра њен Ма стер рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2009. (у ру
ко пи су) 

Ње го ван, Дра го, При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918, Но ви Сад 2018.
Осто јић, Ти хо мир, Но ви Сад сре ди ште ово стра ног срп ства, Но ви Сад 

2017. (при ре ди ла Ми ли ца Ћу ко вић)
Пал, Ти бор, О од но су на род но сти Угар ске пре ма хи ља ду го ди шњи ци до ла-

ска Ма ђа ра, Збор ник 1100 го ди на до ла ска Ма ђа ра у Вој во ди ну, Но ви 
Сад 1997.

Пан те лић, Ду шко, Вла ди мир Чер вен ка, Про фе со ри Јо ви не гим на зи је у 
фон до ви ма Но во сад ског ар хи ва, Но ви Сад 2010.

Pe tra no vić, Bran ko, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, Kra lje vi na Ju go sla vi ja, knj. 
1, Be o grad 1988.

Пе тро вић, Ни ко ла, Око Ми ле ти ћа и по сле ње га : члан ци, рас пра ве и по ле-
ми ке, Но ви Сад 1964.
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Пе тро вић, Ни ко ла, Све то зар Ми ле тић и на род на стран ка, књ. 1–2, Срем
ски Кар лов ци 1968/69.

Пив нич ки, Дри нић Та тја на, Ка ћан ски Ла зар, Срп ски би о граф ски реч ник, 
књ. 4, Но ви Сад 2009.

Пив нич ки, Дри нић Та тја на, Му шиц ки Ми та, Срп ски би о граф ски реч ник, 
књ. 7, Но ви Сад 2018.

Пи шче вић, Си ме он, Жи вот ге не рал ма јо ра и ка ва ље ра Си ме о на, си на Сте-
фа на Пи шче ви ћа, Но ви Сад 1998. 

По пов, Ду шан, Бран чић Бла го је, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 1, Но ви 
Сад 2004.

По по вић, Ј. Ра до мир, По ли тич ке бор бе уста во бра ни тељ ског до ба у ме мо-
а ри ма са вре ме ни ка, Пе ро и по вест: срп ско дру штво у се ћа њи ма: збор
ник, Бе о град 1999. Пот ко њак, Ни ко ла, Обра зо ва ње учи те ља код Ср ба, 
Ужи це 1999. 

Ра дој чић, Ни ко ла, Ожи ве ла Вој во ди на, Збор ник Ма ти це срп ске за дру
штве не на у ке, бр. 28, Но ви Сад 1958.

Ра до нић, Јо ван, Вој во ди на од Ве ли ке се о бе (1690) до Са бо ра у Кру ше до лу 
(1708), Вој во ди на II, Но ви Сад, 1940. 

Ра до нић, Јо ван – Ко стић Ми та, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792, Бе о
град 1954.

Ра јић, Су за на, Вла дан Ђор ђе вић, би о гра фи ја по у зда ног обре но ви ћев ца, Бео
град 2007.

Ра јић, Су за на, Ђо р ђе вић Вла дан, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 3, Но ви 
Сад 2007.

Ран ков, Ми ро слав, Гр чић Јо ван, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 2, Но ви 
Сад 2006.

Реч ник срп скохр ват ско га књи жев ног је зи ка, књ. 1, Но ви Сад – За греб 1967. 
Са вић, Ми лан, У спо мен Ми ши Ди ми три је ви ћу : о св. Са ви 1891. год, Ле то

пис Ма ти це срп ске, књ. 165/1, Но ви Сад 1891.
Сав ко вић, Јо ван, Бо р ба Ср ба вој во ђа на за те ри то ри јал ну и по ли тич ку 

са мо стал ност, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 3, 
Но ви Сад 1952.

Си ме о но вићЧо кић, Сте ван, Срп ске при ви ле ги је, Вој во ди на II, Но ви Сад 
1940.

Спо ме ни ца о сто го ди шњи ци Срп. прав. вел. гим на зи је, Но ви Сад 1910.
Спо ме ни ца Ја ше То ми ћа, Но ви Сад 1923.
Ста јић, Ва са, Срп ска пра во слав на ве ли ка гим на зи ја у Но вом Са ду, Но ви 

Сад 1949.
Сте ва но вић, Зо ран, Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат 1849–1861, ка

та лог из ло жбе, Но ви Сад 2014.

Из во ри и ли те ра ту ра
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Сте фа но вић Ви лов ски, То дор, Мо је успо ме не, Бе о град 1988. (при ре дио 
Са ва Да мја нов)

Тер зић, Те о до ра, Ма ле ше вић Сте ван, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 5, 
Но ви Сад 2011.

То мандл, Ми хо вил, Срп ско по зо ри ште у Вој во ди ни (1736–1868), књ. I, 
Пан че во 2005.

Ту бић, Дра ган, Ђур ђе вић Ни ко ла, Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 3, Нови 
Сад 2007.

Ћо ро вић, Вла ди мир, Исто ри ја Срп ског ака дем ског дру штва „Зо ре” у Бе чу, 
Ру ма 1905.

Чу рић, Ра до слав, Срп ске шко ле у Хаб збур шкој мо нар хи ји до по ло ви не 
XVI II ве ка, Исто ри ја шко ла и обра зо ва ња код Ср ба, Бе о град 1974. 

Džo nić, Uroš, Fru šić Di mi tri je, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, knj. 3, Za greb 1958. 
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