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ГРАЛСКА БИБЛИОТВСА
ЈРЛДОЈЕ ДОМАНОБИ^

/.1ЕСКОВАЦ

П РЕДГОВОР

Наш велики научник Михаило Петровић био је, 
и као човек, изузетна, изванредна, маркантиа личност 
старог предратног Београда, у коме се родио, одра- 
стао и живео. Тај стари Београд увелико изумире и 
за коју годину неће међу живима вишс бити ни вр- 
шњака ни савременика Петровићевих. Нежењен, он 
није оставио за собом потомства, а није, сем нско- 
лико обавезних кратких биографских података, о себи 
самом штогод објавио. И у његовим путописима из- 
бегавао је да о својој личности говори. Није волео 
јавност и учинио је све што је могао да га ни други 
у њој не помињу. Његова личиа заоставштина, при- 
белешке, успомене и преписка, растурсна је или уни- 
штена. Зато постоји опасност да се, кад помру још оно 
мало оних који га изблиза познаваху, неће очувати 
никаква успомена о његовој личности и животу, као 
што се то често дешапа са великим људима који нису 
учсствовали у јавном животу.

Размишљајући о свему овом, одлучио сам да своје 
личне успомене о Михаилу Петровићу освежим, при- 
купим, средим и објавим, а замолио сам његовог вр- 
шњака и нераздвојног друга Јеленка Михаиловића да 
м он то исто учини. Он се одазвао мом позиву и на 
тај начин је настало ово дглце. У првом његовом делу 
дао сам слику Петровићеве личности, а у другом делу 
објавио је Јеленко Михаиловић интересантне анекдотс 
из живота Петровићевог. Тиме је учмњеио што се 
могло да се лик Михаила Петровића сачува од заборава.
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Писци ове књижице иису у њој могли дати ис- 
црпнијих обавештења о научним радовима Петровиће- 
вим; зато би било потребно једно засебно научно дело, 
које би било разумљиво само стручњацима. Но оно 
што је Петровић у науци створио остаће, и без туђе 
помоћи, сачувано за вечна времена.

Всоград, фебруара 1946.
/11. МалсшковиЛ>
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ЛИЧНОСТ МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА
Написао

М. МИЛАНКОВИћ

Моје најраније успомене о Михаилу Петровићу 
старе су пола века. То је било 1895 године када сам 
први пут о њему чуо. Ја сам тада учио последњи, сед- 
ми, разред осечке реалке и у њему сферну тригоно- 
метрију и основе сферне астрономије. По савету свог 
професора Владимира Варићака, набавио сам уџбеник 
тога предмета што га је написао професор београд- 
ске Велике школе Димитрије Нешић. То јс била, по- 
сле Ојлерове Алгебре, друга по реду књига моје ма- 
тематичке библиотеке, и она заузима у њој још и да- 
нас то почасно место. Служио сам се њоме врло радо 
и уживао у јасноћи стила којим је написана, у њеном 
лепом српском језику и у њеној ћирилици. Тада ми 
једног дана рече Варићак да је писац те књиге постао 
министар просвете, а да је на његово место на Вели- 
кој школи дошао за редовног професора математике 
један млад човек који тек што је навршио своју два- 
десет шесту годину, а зове се Михаило Петровић. Живо 
се заинтересовах за ту личност, јер сам и ја гајио у 
срцу наду да постанем једном професор универзитета, 
а Варићак ми причаше:

„Петровић је свршио природно-математички от- 
сск Великс школе. а затнм отишао на студије у Па- 
риз, где је био примљен за питомца „Екол нормал си- 
псриер". То јс, рангом, највиши васпитни завод у Па- 
ризу. За време свога школовања у њсму, Петровнћ јс 
на париском универзитету, Сорбони. добио лисанс ма- 
тематичких и лисанс физичких наука и докторат ма-
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тематичких наука. Његова докторска теза отскочила 
је далеко изнад сзих па и најбољих таквих теза, а 
једну његову расправу објавила је и Француска ака- 
демија. Тако се Петровић вратио са својих студија као 
научник великога стила и као такав је дочекан и при- 
мл>ен од наставника Велике школе.4'

Годину дана иза тога отишао је Варићак у За- 
греб, а ја у Беч; он је постао професор математике 
Загребачког универзитета, а ја студент технике. Остао 
сам с њиме, преписком, у вези и посећивао га с вре* 
мена на време. Када га 1897 годиме посетих, причаше 
ми он како су Петровићеви радовн нашли велико при- 
знање у научном свету. Главни резултат његове тезе 
ушао је, под именом Петровићеве теореме, у уџбенике 
више математике и постао полазном тачком истражи- 
вања и других научника. Француска академија обја- 
вила је већ десетак његових саопштења, а и други 
светски иаучни часописи исто толико; он је научник 
светског гласа.

Онда нисам био у стању да разумем садржину 
Петровићевих радова које сам потражио у библиотеци 
Бечке технике, но толико сам ипак схватио да је он 
био наш први гол, погодак иа светској утакмици. Жи- 
во сам желео да га упознам, али ми се зато није пру- 
жила прилика, а и устручавао сам сс да, неоквали- 
фикован, ступим пред човека толико славног као што 
је он био. Тек кад сврших своје студије и постадох 
доктор техничких наука, ја се, приликом једног крат- 
ког боравка у Београду, у првим данима године 1905, 
одлучих да га посетим. Потражих га у згради тадање 
Велике школе коју сада зовемо старом зградом Уни- 
верзитета. Кад уђох у њу, обратих се њеном портиру, 
домаћину, овим речима: „Молим вас, да ли је ту го- 
сподин доктор Михаило Петровић, и могу ли с њиме 
говорити?"

Домаћин, један стари чичица, погледа ме као да 
сам га ословио на кинеском језику. Ја понових питање 
штогод сам јасније могао. Он ме премери од главе 
до пете, па рече:

„Не познајем!"
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— „Како да не познајете?" узвикнух, „нашег 
славног математичара, иознатог у целом свету!"

Он се тада присети:
— „Јес*, јес’, то је наш Мика! — Сад ћу да ви-

Па се окрете другом једном служитељу који је 
стајао близу степеница: „Жико, богати, тркни горе и 
види да ли је ту Мика!“

После неколико тренутака појави се тај служи- 
тел> на средљем краку степеница и викну нам одатле: 
„Ту је Мика!«

Попех се горе у Петровићеву собу, где ме он 
пријателски дочека, ми се упознасмо и ступисмо у 
размену наших научних публикација. Но онај, за моја 
схватаља прекомерио фамилијарни, односизмеђу про- 
фесора и служитеља Велике школе постаде ми ра- 
зумл>ив тек пет година доцније.

димг

Из Велике школе развио се у току 1905 године 
Београдскп универзитет са своја три факултета. Јуна 
месеца 1909 одлучи љегов Филозофски факултет, а на 
предлог Михаила Петровића и Јована Цвијића, да ме 
позове за ванредног профссора примељене матема- 
тике. Одазвах се том позиву, па кад ми би јављено 
да је 9 септембра указ о мом постављељу потписан, 
кренух 1 октобра из Беча, где сам дотле био шеф-ин- 
жељер једног великог прсдузећа, на сталан боравак у 
Београд.

На тај начин сам постао, по струци, најближи ко- 
лега Петровпћев. Онда сам од љега дознао да је он 
одрастао у оној старој згради Универзитета. У љу је 
ушао кад му беше десет година, јер се у тој згради 
налазила тада и гимназија коју је ту свршио; ту се 
налазила и Вслика школа у којој је био ђак, а одмах 
послс довршених студија у Паризу постао љен редов- 
ни професор да би, онога дана када је Велика школа 
била укинута, са још седморицом колега, био постав- 
л>ен за професора Универзитета. У тој згради, са пре- 
кидом студија и светског рата, Петровић је провео цео
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свој живот. Није чудо да су га у тој згради звали сви 
његовим скраћеним крсним именом. Тако ћу га и ја 
овде звати.

Кад сам дошао у Београд, били смо Петровић и 
ја једини претставници математичких наука иа Фило~ 
зофском факултету. Он је држао катедру теоријске 
матемспмке, а ја примењене математике која је обу- 
хватала рационалну механику, теоријску физику и 
небеску механику. Имали смо једну исту слушаонииу 
са великом таблом и једну заједничку професорску 
собу, звану Математички семинар, јер је у њој била 
смештена и библиотека математичких наука. То беше, 
у ствари, мало сопче које смо делили и са професором 
математике на Техничком факултету Богданом Гаври- 
ловићем, нашим старијим колегом и пријатељем.

Радо се сећам тог првог доба своје професорске 
каријере и искрене љубави којом су ме њих двојица 
предусрели и која је остала непомућена целог нашег 
живота. Заволео сам и оно мало сопче са његовим 
црно обојеним полицама пуним књига. Страни мате- 
матички часописн били су ту одлично заступљеии, неки 
од њих, као „Крелеов журнал" и ,,Акта математика“ 
својим комплетима. У том уском сопчету било је ши- 
роко поље за научни рад, и ја сам у њсму проводио 
свако по подие. Но са Миком сам се прве године сво- 
га профссоровања ту ретко виђао. Он је предавао у 
последња три, а ја у прва три седмична дана од 10 
пре подне до 12 часова. Он је устајао сваког дана у 
три сата изјутра и радио до осам, девет сати на сво- 
јој „Математичкој феноменологији<с, свом највећем 
делу; онда би полазио на предавања или у варош; по- 
сле подне поссћивао је своје рибаре. Ја сам, сем кад 
иисам морао држати предавање, до подне преспавао, 
радио по подне у Семинару на својим иаучним распра- 
вама, а после вечере спремао своја предавања па ле-* 
гао у кревет отприлике у оно доба кад је Мика из 
њега устајао. Тако смо у оно доба нас двојица живе- 
ли као два антипода.

Но он ме је посећивао каткад пред вече у Семи- 
нару, обично ради тога да ме позове кући на всчеру. 
То је бивало редовно онда када би његови рибари
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ГРААСКА БИЗПИОТЕКА
„РАДОЈЕ ДОМЛНОВИК-

:злц

уловили какво изванредно парче. У таквом случају био 
је Мика и домаћин и кувар. Он је из уловљене је- 
сетре својеручно вадио ајвар, прерађивао дрвеним но- 
жевима и зачињавао га. Он би великог смуђа, пре но 
што би га метнуо на ватру, очистио, завио у чист 
убрус и затрпао у дебели снег да онде преко ноћи 
премрзне, јер је тек онда могао да одговори кулинар- 
ним захтевима Микиним. Једанпут ме је почастио ве- 
чером од иеколико различитих јела која су била из- 
ванредна, но не могах погодити од чега су била справ- 
л>ена, да ли од рибс или од каквог другог створа. 
Цела та вечера беше спремл»ена од изнутрица једног 
огромног сома.

Долазећи тако често као гост у Микин дом, имао 
сам прилике да изближе упознам њсгову родбину и 
прилике у којима је одрастао и живео. Он се родио 
године 1868, послсдњих дана друге владе Михаила 
Обреновића, по коме је, вал>да, добио и име. Његов 
отац бешс свештеник и професор Богословије; умро 
је млад, па је Мика, поред мајке, са браћом и се- 
стром, одрастао у кући свога деде по мајци, Новице 
Лазаревића, протојереја београдске Саборне цркве. И 
Микина браћа су млада помрла, а сестра Мара се уда- 
ла за Живојина Перића, професора Правног факултета 
Велике школе и каснијег Универзитета београдског.

Дедина кућа, у којој је Мика провео своједетињ- 
ство и младост, налазила се у старом, српском крају 
Београда, близу Варош-капије, дворца кнегиње Њубице 
и Саборне цркве, уз зграду старе Митрополије, а са- 
дашње Патријаршије. Лежала је баш на самој ивици 
савског брега и, са те висине, гледала на Саву и на 
Дупав, на оне две реке на којима је, као што ћемо 
чути, Мика провео многе дане свога живота. Када сам 
се прсселио у Београд, та кућа се баш рушила да би 
се, иа место ње, сазидала нова, удобнија зграда за 
становање у којој је Мнка провео остатак свог живота 
и у којој је и умро.

Са болом у душн гледао је наш Мика како пи- 
јуци руше стари дедовски дом, али се морао покорити 
жел>и осталих чланова своје породице, мајке, сестре и 
зета, са којима је живео у заједници. При зидању нове
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куће бивало је често размимоилажења у мишљењима 
о томе како да се она сазида и опреми, па сам и ја 
био позиван на те фамилијарне савете. Том приликом 
сам упознао једну интересантну црту Микиног карак- 
тера: он је уживао у старом примитивном и патри- 
јархалном начину живота, а из дна душе мрзео све 
што је ново и модерно. Па као што, валда никад у 
животу, није обукао фрак, смокинг или редснгот, нити 
метнуо на главу цилиндар, тако се енергично одупро 
да се његова соба патоше паркетом и снабде савре- 
меним намештајем и конфором; само у једноставно 
опремленој соби осећао се он код своје куће. А када 
му архитекта показа нацрт за лепо израђена улазна 
врата за кућу, Мика стави захтев да се на тим вра- 
тима, место сваког другог украса, изреже рел>еф ша- 
рана. То је и учињено.

Још прве зиме мога боравка у Београду увео ме 
је Мика, као госта, и водио на све приредбе свога 
друштва „Суз“. Он је у младим годинама са својим 
вршњацима основао то весело друштво, познато у 
предратном Београду по својим теревенкама. На њима 
је Мика, праћен оркестром своје дружине, свирао на 
виолини ритмичке мелодије наших Цигана, а његов 
присни друг Јеленко Михаиловић читао је, за време 
пауза те музике, разне, озбиљно замишљене, а сме- 
шно испале огласе појединаца по београдским дневним 
листовима, прикупљане од сузоваца у току трију и 
више деценија. При читању тих огласа, кривило се
цело друштво од смеха.

На тим састанцима се ваљано јело и пило, и у 
том делу програма сам и ја активно учествовао. Сер- 
вирала се недостижна рибл>а чорба која је доиошена 
у дворану састанка у огромном бакарном котлу у ко- 
ме је скувана, а иза тога долазио је обично пржен 
шаран, толико огроман, да би се од њега прејело цело 
друштво.

Тако сам се прве године свога боравка у Бео- 
граду састајао са Миком чешће при чаши и чинији ио
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
РДДОЈЕ Д0ММ!ЗВ11Ђв

” ЛЕСКСЗАЦ

при књизи и хартији. Но опо што нас јс иајвнше ве- 
зивало јсдног за другог и водило на путу кроз живот 
била је наша вслика љубав за науком. У научном ра~ 
ду смо обојица највишс уживали; иначе су нашс на- 
клоности биле сасвим различите.

Друга вслика љубав Микина била је риболов. О 
томс како је постао професионалан рибар испричао 
ми јс кад смо говорили о његовом боравку и студи- 
јама у Паризу.

„Било ми је двадесет две године", причаше ми ои, 
„кад еам, свршивши Природно математички отсск наше 
старе .Велике школе, пошао у Париз. То је био мој 
први већи пут. Пратио мс мој деда Новица који нијс 
знао ии речи странога језика, а ја сам тек натуцао 
француски. Па ипак се некако прогурасмо, и ја бејах 
примл>ен за интерног питомца „Екол нормал сипериер**.

И ои ми прнчаше о свом животу и раду у тој 
школи, о славној плејади тадањих француских науч- 
пика: Ермита, Дарбуа, Пмкара, Поенкареа, Пенлевеа, 
Апсла и Бусинска.

Када ми је то све испричао, ја се зачудих: „Да- 
клс, успели сте да за четири годиие свршитс своје шко- 
ловање, положите докторат и вратитс се у Београд 
као готов научник. Како вам је то пошло за руком?“

— „Па шта се чудите, колега? 
да је математика најлакша од свих наука; она не оп- 
тсрећава меморију, него тражи само здрав разум“.

— „Али је треба сварити!"
— „Млад разум, гладан наукс, лако је сварује. 

Па ето и ви, као што видим, сваристе убрзо цслу се- 
рију научних дсла, а не покваристс стомак".

— „Ја морам да сварим цео тај јеловник, јер ме 
моја школа иије тако добро припремила за овај наш 
позив као ваша. Овде, у тишини мале вароши и овог 
малецког сопчета, иде то врло лако — али у Паризу 
не би то тако брзо ишло“.

— „А што?“

Ви бар знате
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— „Што би ме ондс, сем науке, занимале и мно- 
ге друге ствари, музеји, нозоришта и друге знамени- 
тости“.

— „Те се знаменитости прегледају за неколико
дана“.

— „А позоришта?“
— „Ја, право да вам кажем, немам никаква сми- 

сла за производе песничке уобразиље“.
— „Како то?“ зачудих се ја.
— „Све је то неприродно, прстерано и нсма везс 

са правом стварношћу“.
— „Но ви волите музику!“
— „Само народну, бољс рећи цнганску".
Ја наставих да га дале испитујем: „И онда, знате 

како је, не правимо се боли но што јесмо: сваки млад 
човек жељан је и љубавних авантура, па утроши у 
њих највећи део свога времена".

— „Ја, вала, у то не утроших ни дессти део јед- 
не секунде“.

— „Па добро, колега, у чему сте проводили сло- 
бодне часове кад сте били у Паризу?“

— „У шетњама по околини“.
— „Посећујући њене дивне шуме, паркове, дворце?“
— „Не. Ја сам се шетао и врзмао увек поред 

Сене, гледао како се онде лови риба и маштао о том 
како ћу, кад свршим школу и вратим се у Београд, 
постати професионалан рибар. Ја сач још као ђак у 
Београду изучио рибарски занат и добио мајсторско 
писмо; оно ми је милије но докторска диплома“.

А, сад ми је тск јасно што вас ваши друговиV

зову мајстором!“
— „То сам уистини. — А зову ме и Мика - алас“.
И он ми исприча како је сакупио своју рибарску 

дружину и закупљивао сваке године разне риболове 
на Сави и Дунаву. На њима је проводио велики школ- 
ски распуст, када се сасвим посвећивао рибарском 
занату. Једнога лета, на пример. закупио је на Дуна- 
ву у Казанској Клисури једаи вртлог, створен подвод- 
ним гребеном реке. Ту сАм Дуиав убацује силну рибу; 
зато се рибари отимају за њега да га закупе, па и за 
велике паре. Онога лета је Мика у томс успео, уко-
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твио иад тим виром свој велики чамац и помоћу наро- 
чите мреже, која је имала облик велике вреће, вадио 
са дружином из вира рибу дан и ноћ.

Ои ми донесе и показа велику збирку фотогра- 
фија, успомена из његовог рибарског живота. На њи- 
ма сам га једва препознао: у чизмама, са високом шу- 
баром на глави, па и самим својим држањем, није се 
ту ничим разликовао од обичног професионалног ри- 
бара, аласа. Он претражи ту збирку и нађе у њој ону 
фотографију која је претстављала оно о чему ми је 
причао.

— „Ево, погледајте", рече ми он, „ове јаке мотке 
што штрче из чамца вертикално у вис, а оптерећене 
су на свом горњем крају тсшким каменима, то је 
аласка вертхајмова брава њихове мреже. Кад оне стоје 
овако, у свом усправном положају, онда је врећаста 
мрежа, спуштена у воду, разјапљена и тако положена, 
да река убацује у њу рибу. На тој мрежи причвршће- 
ни су, на десет разних места, крајеви од десет поја- 
чих канапа; других десет крајева држи наш рибар-стра- 
жар у рукама, обмотавши, сваки од њих, око по јед- 
ног прста својих руку. Тих десет канапа су, тако рећи, 
његоау\Ашипци; помоћу њих он тачно зна каква је све 
рибас^ома у ту врећу“.

.д.4 Ј\ ако је у врећу случајно упловила каква
; клада?//71

^и;/„То се тачно распознаје по начину трзања. Кад 
Кар увиди да му је дошло време да се врећа за- 

твори, ои осгалима даде знак или их виком пробуди, 
ако су поспали. Тада се у исти мах оборе ове мотке, 
и тимс је врећаста мрежа затворена, она се заједнич- 
ким снагама извуче из воде и уловљена риба убацн у 
чамац. Тако то иде без престанка дан и ноћ, а сви 
члаиови дружине, па и ја, одмењујемо се у улози стра- 
жара“.

V

-е

Узех фотографиЈу поново у руке. „Красан пре- 
део!“ рскох, „један од најлепших што сам га у при- 
роди својим очима видео. Свеж ваздух и летња хла- 
довииа. Можда бих и ја могао онде, одмора ради, про- 
вссти који дан — али цело лето?“
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— „Прође као кратак леп сан!“ одговори ми
Мика.

Питао сам се, али њему не ставих то питање, како 
је могао да толике дане проведе у друштву неписме- 
них рибара, далеко од књиге и свог правог позива.— 
То сам, као што ћу још причати, схватио тек доцније.

— „Зими сам“, настави Мика своју причу, „за- 
купњивао риболовне баре“.

— „Шта је то?“
— „Сад ћу да вам испричам. Када се послс је- 

сењих киша Дунав и Сава разлију па, с наступом зи- 
ме, врате опет у своје корито, остављају у свом плав- 
ном тсрену појединачне баре, пуне риба. Ту рибу ва- 
ља похватати пре но што се у пролеће река опет раз- 
лије и рибе у њу врате. Али сс често дешава да се 
те баре за време зиме покрију дебелим ледом. Онда 
ваља тај лед разламати и рибу похватати. Опасан по- 
сао, јер чим крочиш на санту таквог разломљеног ле- 
да, она се под твојим теретом накриви, ти оклизнеш 
по њеној глаткој стрмој површини, паднеш у воду, а 
она се врати поново у свој хоризонталии положај и 
поклопи те“.

— „Ајаој, наопако!“
— „Зато сам пронашао начин како да се рибе 

похватају из баре, а да се њен лсдени покривач не 
мора разбијати“.

— „Како то?“
— „У леду се избуше неколико рупа кроз које 

се рибарска мрежа увуче под лед и њоме похватају 
све рибе. Показаћу вам првом приликом како се то 
ради“.

— ,,Како сте дошли ма ту идеју?“
-- ,,Тако, што сам се до данас једанаест пута 

дапио у Сави или Дунаву, и то обичио у леденој во- 
ди. Једанпут и са принцем Ђорђем.

— „Читао сам о томе и у новинама, но волео 
бих да о томе и од вас чујем нешто аутентичније“.

И он ми исприча потанко како се то десило.
— „Били сте“, рекох му ја, „у двострукој смрт- 

ној опасности: да вас, малаксале, нс прогута Дуиап, 
а кад сс из њега срећно спасостс, да нс добијете за-
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палење плућа. Ви сте, мајсторе, сигурно одличан пли- 
вач".

— „ )а не умем да пливам; не знам ни сам како 
сам се досад увек некако сиасао.

— „Шта кажете? — Алас Мика не уме да плива!л
Ом обори главу и слеже раменима. „Не умеми.
— „Ја ћу вас научити!“
— „Е, кад бисте били тако л>убазни!“
Ја учиних, заиста, покушај да га научим пливати 

када је идућег лета дошао ма неколико дана к мени у 
госте у Дал>. Баш те године дао сам по његовим упут- 
ствима саградити у Вуковару врло згодан чамацуко- 
ме сам за време летњег распуста нроводио са својим бра- 
том свако до подне на Думаву којп тече поред мог очин- 
ског дома. На другој обали Думава пронађосмо из- 
ванредно леп пешчани спруд који се са обале благим 
нагибом спуштао у реку. Онамо одведох свога ђака 
Мику да га научим вештини пливања. Он уђе храбро 
у воду, али само до колена. Кад му рекох да се ту/у 
плићаку, испружи по води да му покажем основне 
пливачке покрете, он показа, иако забринута лица, 
иамеру да ме послуша, но чим окваси трбух и груди, 
он побеже из реке главом безобзира. Сав мој труд 
да га у реку вратим остао је безуспсшан. Од свнх 
ђака које сам у животу имао, Мика је био најслабији; 
а ја сам био његов најлошији учител>.

Није прошла година дана од мога доласка у Бео- 
град, а Мика је, устајући сваког јутра у три сата, довр- 
шио своју „Математичку феноменологију*1. Дело је от- 
штампанокао засебно издање Српске крал>евске акаде- 
мије, на 774 стране великог октава. То је највеће Микино 
дело. Права је несрећа што је објавњено на српском јези- 
ку па остало непозиато страним научницима. Та се гре- 
шка не може поправити, јер је за ову трећииу века од 
публикације тога дела наука далеко одмакла од ста- 
дијума у коме се тада налазила. Зато Микиио дело 
није, као што би иначе могло, утицало на њен ра- 
зпитак.

95



Када је Микина „Феноменологија“ изашла из 
штампе, имала је она свега два озбиљнија читаоца, 
мога претходника на катедри примењене математике 
Косту Стојановића и мене. Зато сам непрестано на- 
валивао на Мику да изда своје дсло и на француском 
језику којим је одлично владао. Но уто избише бал- 
кански ратови, а иза њих први светски рат. Тек по- 
сле њега, док се бавио још у Паризу, одлучи се Мика 
да резултате свог главног дела саопшти на францу- 
ском језику. Нису ми познати разлози који су га ру- 
ководили да их изложи у омањој књизи, у популар- 
ној форми, без примене математичког апарата. И то 
је била грешка, јер је за оне читаоце који нису упу- 
ћени у математику, та књига остала тешко разумњива, 
а за праве математичаре неугледна и неинтересантна; 
они из те књиге не могаху видети колики је математи- 
чарски дух и виртуоз био наш Мика.

Од своје прве научне публикације у години 1892 
па до његове „Феноменологије" у години 1911, публи- 
ковао је Мика 73 мање расправе, од којих једна, пре- 
теча његове „Феноменологије“, са својих 95 страна,
чини, неку врсту прелаза од расправе ка научном де- 
лу. После године 1911 вратио се Мика опет свом уо- 
бичајеном начину научне продукције, писању расправа; 
он их је сипао као из рукава. Ево једног примера како 
су оне постајале.

Једно по подне дође Мика изненадно у Семинар.
— „Дошао сам“, рече, „да испробам једну бургију“.
— „Бургију!" зачудих се ја, но он ми растумачи 

шта тај назив у његовом језику значи.
— „Успут, док сам био у вароши, паде ми изне- 

надно на памет једна идеја, боље рећи идејица, по- 
моћу које се, као каквом бургијом, можс да извуче 
понеки научни резултат. Дођох да је овде на хартији 
опробам“.

Он приђе свом писаћем столу, стави на њ парче 
хартије, примаче столицу, но не седе на њу, него се 
ослони само својим левим коленом. У оно доба био 
је већ толико далековид да није могао читати из нор- 
малне далине. Но како се, по свом обичају уструча- 
вао да се користи тековинама западне цивилизације и
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метне наочаре на очи, радио је стојећи тако поред 
стола.

После пола сата, бацих, тражећи на полици једну 
књигу, случајно поглед на Мику. Он је стајао непо- 
мично у свом заузетом положају, само су му се очи 
светлуцале као у мачка који вреба плен.

Ја продужих свој посао, али га задржах кришом 
у виду. Одједном спазих како се он протресе, испружи 
руку, исписа на хартији неколико математичких обра- 
заца и рече гласно: „Може, може1“

Он стрпа хартију у џеп, опрости се са мном и 
пође хитним кораком кући. Сутрадан била је Микииа 
расправа готова за штампу.

Прве три године моје професорске службе у Бео- 
граду прођоше мирно и без великих догађаја. Ја сам 
за то време, не пропуштајући ниједан час, испредавао 
свој грогодишљи курс примењене математике и, спре- 
мајући га, раширио знатно своја властита знања. Она 
су ме оспособила да уочим онај велики проблем који 
је постао главни предмет и цил> свега мог каснијег 
научног рада. Но таман сам тај рад озбилно отпочео, 
букну први балкански рат.

Мика и ја пођосмо на своју војну дужност, но 
како смо били у разним војним јединицама, нисмо се 
за време тога рата видели. Чим су војне операције 
тога рата биле, битољском битком, са успехом завр- 
шене, ја се вратих у Београд, где сам, седећи у на- 
шем сопчету, радио у тишини на свом великом науч- 
ном делу и осетио, у пуној мери, све сласти таквог 
рада.

Мика се, колико се сећам, вратио тек спролећа 
у Београд. Настанио се у кући свог пространог и ле- 
пог винограда на Топчидерском Брду. Ту се одувек 
осећао врло добро; онде је све још изгледало и ста- 
јало онако као у старо добро доба, оданде је Мика 
видео и своју Саву, уживао у самоћи и радио неумор- 
но. Онде сам га с времена на време посећивао и ту 
смо, седећи у хладу старих стабала, проводилн угоднс 
часове. Осећали смо се срећни у нашем позиву и што 
смо му се могли посветити далеко од светске граје.
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У нашим разговорима дође реч и о оним науч- 
ницима који се највише брину о том да им се глас 
што пре и што више прочује.

„Будале!" узвикну Мика. „Исцрплују се у гро- 
зници да им се име окачи о велико звоио, а не знају 
како је слатко радити без те бриге!“

Те речи Микине урезале су се дубоко у моју па- 
мст, у љима сам увидео прави смисао научног рада 
којп чиии човека срећним.

Срећии исход и завршетак балкаиских ратова 
прослављаи јс у Београду целе идуће зиме, оне изме* 
1ју 1913 и 1914 године. Никада дотле нијс се у Бео- 
граду толико веселило, свирало, играло и пило као 
тада. И сузовци прославише те године своју славу 
светог Филимоиа на дотле невиђен начин. Случај је 
хтео да је, баш тих даиа, Мика са својим аласима уло- 
вио сома незапамћених димензија. Тај џин од рибе до- 
несен је жив и здрав у Коларчеву салу — ону пред- 
ратну — у којој се одржавала сузовачка слава и сме- 
штеи у велики рибарски чамац између крупног грумења 
леда. Био је толико дугачак да му је фарка вирила 
из чамца. Он је био главми згодитак томболе која је 
тога вечера на забави одржана.

Велика сала била је пуна гостију, а иако их је 
било који су дошли и у смокингу, Мика је ушао са 
шубаром на глави и чизмама на ногама; свирао је са 
својим оркестром целу ноћ. Сећам се још да су на тој 
слави и наши савезнички односи са Грцима дошли до 
лепог изражаја у дивном вину са острва Самоса којим 
ме је почастио један министар, и које је учинило на 
мсне јак утисак.

Ја сам, обухваћен оиим општим одушевљењем, 
посећивао и остале забаве које су сс тс зиме прире- 
1јивале, и последица тога била је та да сам се крајем 
школске године оженио и пошао иа свадбеио путова- 
ње са кога сам се вратио тек после скоро пет годи- 
на. Пао сам на том путовању, изненађен светским ра- 
том, у аустро-угарско ропство, но којс је — признатп
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морам — било врло човечно. Из њега сам се вратио 
марта месеца 1919 године са женом, синчићем од трн 
године и готовим манускриптом свога дела.

Мику нисам затекао у Београду, он се још бавио 
у Паризу. Ту је публиковао баш те године своје дело 
о бројним спектрима, дело пуно оригиналности и ма- 
тематичарске довитљивости. О предмету којим се то 
дело бави, Мика је држао 1928 године прсдавања на 
париској Сорбони и публиковао, исте те године, та 
своја предаваља.

УпоређујуНи та дела са својим, увидео сам да 
смо се нас двојица нашли на два разна краја матема- 
тичких наука; он се дефинитивно настанио у чистој, 
теоријској математици, а ја посветио искључиво ље- 
ној примени на проучавањс појава природе. Мики је 
чиста математика била цил>, а мени средство. Но то 
све није помутило наше пријатељске одиосе него их, 
напротив, учврстило. Радећи на два разна пола, из- 
међу нас не беше суиарништва. А нагли развитак на- 
шег Универзптета довео је до тога да се размак из- 
међу наших грана науке испунио иовим професорима.

У новоствореној југословенској државн број слу- 
шалаца Београдског универзитета се удесетостручно, 
а он сам се употпунио са три нова факултета. Ства- 
ранс су многобројне нове катедре, придошли су многи 
професори са стране, нарочито из Русије. За кратко 
време имао је наш факултет, место нас двојице, осам 
наставника математичких дисциплина, од којих су пе- 
торица били редовни професори, који су у лепој рас- 
подели својих струка заступали у целости те науке.

Наш дотадањи Семинар, иаше сопче, не могаде 
дати утсчишта толиким наставницима, ми се прссе- 
лисмо у пространи Математички институт, раширисмо 
и увећасмо нашу стару библиотеку тако да се могло 
радити на свима гранама математичких наука.

Радило се заиста, врло много. Научним ра- 
справама пунили смо „Глас“ наше Академије и њена 
посебна издања, а кад и она постадоше уска за наш 
научни продуктивитет, почссмо издавати на страном 
јсзику иаше ,,Публпкаопон математик**. Објавњивали 
смо своје расправе и у страиим часописима; Мика јс
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штампао своја научна дела на француском, а ја на не- 
мачком језику. То је било златно доба математичких 
наука на нашем Универзитету.

То је било, у још једном погледу, право златно 
доба: живели смо у највећој слози и љубави. Саста- 
јали смо се скоро свакодневно у нашем Институту и, 
у доба академских четврти, пили кафу. Но то је за 
нашег Мику био сувише узан програм нашег другар- 
ства, он дође на идеју да се, бар једанпут у месецу, 
састајемо на заједничким вечерама које по њему, ини- 
цијатору и аранжеру, добише назив рибарских вечера, 
а и због тога што је на њима рибла чорба и пржена 
риба била главна тачка јеловника. Касније смо те ве- 
чере комбиновали са претходним састанцима у Инсти~ 
туту на којима смо реферисали о својим научним ра- 
довима.

Наше вечерње седелже, које су трајале до ду- 
боко у ноћ, одржаване су по разним београдским ме- 
ханама, првокласним не по намештају већ по јелу и 
пићу. И овде је Микин стручни суд био увек пресудан.

Лети нас је позивао Мика у свој виноград на ве- 
черу. Једиом таквом приликом срочио сам, на путу за 
виноград, шаљиву песму о нашем мајстору, један га~ 
лиматијас математичких и аласких термина, чији рого- 
батни стихови дадоше одушка нашем другарском ра- 
сположењу према домаћину. Он је био дубоко тронут 
и затражио од мене да их метнем на хартију. Зато 
могу то стихотвореније и овде да саопштим. У њему 
су математички термини, односно рибарски називи, 
нарочито назначени да се боње види како су испре- 
турани. Нисам се усудио да ове стихове испишем као 
што се они обично пишу, из бојазни да не би слу- 
чајно привукли на себе пажњу каквог литерата. Они 
имају овај текст:

„Од свих наших научника — Најјачи је мајстор Мика 
— Кад се тиче крканлука — И математичких наука,— 
Другим речима, гозбе, вина — И егзактних дисципли- 
на: — Како ли се рошшиљ жари, — Како ли сс иишегра- 
ти — Како ли се шаран пржи, — Како ли се извод вр- 
ши, — Како ли се кува шШука, — Све је то његова 
струка. — Руковање мередова, — Конвергенција ре~
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дова, — Све проблеме тому сличне — И функције 
елипшичне, — Он разуме те послове — И зато се 
мајстор зовс. — Што загризе, он то скрка, — Био 
проблем, била шшука.

„Он, не мари за почасти, — Сем када му дођу 
с масти. — Јер је Мика алас прави, — У науци и на 
Сави. — Ситну рибу он не пеца, — Ни буцова ни гр- 
геча, — Већ аловом хвата рибе, — 'Геореме и сисшеме
— Њима пуни барке, кљиге.

„На богатој софри Мике, — Пуне кљиге и кечиге,
— - Има увек добра вина, — Мнтегралних једиачина — И 
Равмака и Спектара, — Сома, смуђа и ајвара, — Ра- 
зноврсних феномена, — Мезелука, шунке, рена. — Ту 
хранимо своју душу -- И квасимо своју гушу. — Што 
ј’ за јело, појешћемо! — Што ј’ за пиће попићемо! — 
Све ће лепо да се свари, — Ал’ ће још и нараштаји
— Који стигну кроз вскове — Хранит се са софре 
ове“.

После свстског рата Мика није пренебрегао свој 
рибарски занат, већ га, напротив, проширио. Имао је 
своју малу лађу „Карас", потпуну екипу аласа, велики 
плац на Дунаву са кућом и магазином за рибарскн 
алат и посао. Но нијс, као пре, проводио у риболову 
месеце, већ само дане.

Једнога дана дође он после подне у наш Мате- 
матички институт.

„Даиас смо имали“, поче он да ми прнча, „бо- 
гат риболов. Што смо уловили, продали смо на пи- 
јаци за тринаест хиљада динара“.

— „Тринаест хиљада?" зачудих се ја.
Он се прислони уз пећ да се огрсје и настави 

да ми прича.
„Изнеиада стегнула је зима, а рибс се склаљају 

у увалама у дну корита реке. Ја познајем добро свс 
тс увале на Сави па зато скупих своју дружину да 
рибу похватамо. То нам је пошло одлично за руком; 
сутра рано продужићемо тај посао“.

Сутра изјутра дође Мнка у Институт.
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— „Нистс ли, мајсторс, у лову?" упитах га.
— „Морс, маните! Моји рибарп сс, иослс доброг 

јучерашњег пазара, опише, потукоше се са нским мап- 
гупима и ено их седе у хапсу".

Ја се осмехнух, а он поче да их извињава: „Зиатс, 
то су обични, непросвећени људи. Када се потуку, 
бива ту и мртвих глава. Али су, иначе, поштеии и 
доброћудни; ја их волим, а и они мене“.

Друге једне зиме, потражих га, хитним школским 
послом, у његовом стану, но не нађох га; био јс у 
риболову и вратио се тск после иеколико дана. Када 
сс опет појавио у нашем Институту, причаше ми он:

„Бно сам пет дана у риболову."
— „На овој цичој зими!“
— „То му јеглавна сезона! Иду свеци, свст тражи 

рибу, она се продаје по добре паре. — Елсм, седох 
ја са својим аласима на „Караса“, који је и наше чам- 
це за собом вукао. У лађи фино топло! Кад стигосмо 
близу Шапца, ми у лађи преноћисмо па се изјутра са 
нашим чамцима отиснусмо од лађе низ воду. Тако ло- 
висмо цео дан, који је сада, уосталом, кратак.“

— „Али ова зима, па кошава!“
— „То се у послу и не осећа. Кад се смркну, „Ка~ 

рас“ стиже на наше ловиште, ми се укрцасмо. Онде је 
за нас била спремњена топла соба, папреиа рибља 
чорба и добро вино. Ту се добро подгрсјасмо, и споља 
и изнутра; онда полегасмо, па се слатко испавасмо, а 
чим зора поче да свиће, ми опет на посао."

— „Чиме се храните за време лова?“
— „Оним што од вечере преостане, упихтијаном 

рибом; она се једе бсз тањира, на колену."
— „А не западне ли вам при томе која рибља кост

у грлу?“
— „Искључеио! — Знамо ми анатомију иаших риба 

боле но ико.“
Он сс мало замисли, па рече.-„Садћу опст на науч- 

нички посао, баш сам га се зажслео — Мало рибс, мало 
књиге — то јс иајбоља комбииација!“

— „Ја вас, мајсторе, тск сада потпуно разумем.“
— „Је л‘ истина?“
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— „Ево да вам признам. — Ви знате да сам сс 

првих десетак, па и више, година мог професорског 
позива бавио искључиво науком. Многи су, додуше, од 
мене тражили да им израђујем техничке пројекте и 
статичке рачуие, но ја сам одбијао да се прихваћам тих 
посдова, иако сам увиђао да би се моја знања и богата 
искуства, која сам у Бечу стекао, могла корисмо при- 
ме^Бивати. Но кад се пре нсколико година наша Ко- 
манда ваздухопловства нађе пред тешкн.м задатком да 
изгради своје аеродроме са великим хапгарима и ра- 
дионицама од армираиог бетона, па се обрати на менс 
да је у том послу помогнем, ја не могах одбити. Тако 
сам, уз награду коју је она одредила, преузео руково- 
ђење пројектовања и надзор над извођењем тих објс- 
ката.“

— „Врло добро!“, рече Мика задовољно.
— „Слушајте даље моје муке! — Кад за то мојс 

заиимање дознаше друге наше државне установе, којс 
су такође ималеда изведу велике грађевине уз примену 
армираног бетона, обратише се и оне за моју помоћ. 
Ни њих нс могах одбити, и тако проведох, ево всћ 
неколико година, један дсо свога времена на гради- 
лиштима у Крањеву, Скоплу, Мостару, Загребу и дру- 
гим местима наше државе.

„Врло сам се прибојавао да ће то штетно ути- 
цати на моју научну продукцију, но кад погледах уна- 
траг и начиних инвснтар онога што сам у доба својс 
најјаче инжењерске праксе у науци урадио, ја се изне- 
надих: то су биле моје најплодније године и у науци“.

Мика се насмешн. „Ето, видите! — То се, уоста- 
лом, може лако да разјасни. Кад сте на градилишту, 
ви се телесио умарате, а душевно одмарате; кад се- 
дитс у својој соби за научни рад, ви се душевно ума* 
рате, а телесно одмарате. При комбинацији обају по- 
слова, и тело и дух имају правилну алтернацију на- 
пора и одмора".

— „Тако је, мајсторе, као што кажсте!"
Ои климну задовол>но главом. ,,Морс, добро што 

смо обојица дупло квалификовани, ви пматс инже- 
њерску диплому, а ја мајсторско писмо!“
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Поред науке и рибарства имао је Мика још једну 
велику страст: да путује. Он је пре светског рата че- 
сто путовао у западну Европу, а нарочито у Фран- 
цуску. Првих година мога боравка у Београду био је 
и у Русији. Пружила му се за то згодна прилика. 
Онда је посланик Србије у Петрограду био Дими- 
трије ПоповиН, брат Микиног колеге Богдана Поповића 
и његовог вршњака и школског друга Павла Попо- 
вића. Мика је у Русији дочекан врло срдачно, видео 
је све знаменитости Петрограда, упознао се са свима 
тамошњим математичарима и био позиван и у друге 
кругове. Но није пропустио да се упозна и са тамошњим 
рибарима. Нарочито га је интересовало како они суше 
рибу на диму, а да је не пресуше, всћ да остане лепо 
сочна као нигде другде. Веровао је да узрок томе 
лежн у природи дрвета којим се ствара дим за суше- 
ње. Мика није успео да се са рибарима споразуме 
каква је то врста дрвета што га они употребл>авају 
за сушење рибе, па је зато понео са собом две поде- 
беле цепанице. Кад се враћао кући и прелазио разне 
државне границе, те су цепанице, смештене у малом 
ручном пртљагу Микином, изазивале код цариника 
подозрење да је у њима нешто сакривено за кријум- 
чарење. Мика је једва успео да их у томе разувери.

Велики део првог светског рата провео је Мика 
са принцом Ђорђем у Француској и Швајцарској. А 
кад му се сестричина удаде у Швајцарској, прокрста- 
рио је ту лепу земљу уздуж и попреко и упознао је, 
као што ми причаше, као свој џеп.

Навикнут на телесне напоре, путовања га нису 
замарала ни на великим отстојањима. Кад ме једног 
дана изненади на аустријском Семерингу, где сам са 
својом породицом проводио, из године у годину, летњи 
распуст, поздрави ме овим речима: „Ево ме, скокнух 
до вас да се мало поразговарамо."

Године 1924 учествовао је Мика као делегат нашс 
Академије на Математичарском конгресу у Торонту, у 
Канади, приликом стогодишњице тамошњег универзи-
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тета. Сазивачи му послаше и путничку карту за вожњу 
трансокеанским бродом Кенарове линије. Онда се Мика 
превезао први пут преко Атлантика. По завршетку 
конгреса стављен је његовим учесницима на располо- 
жење засебан воз, саставњен из самих спаваћих кола 
и вагона за ручавање, да их одведе канадском желе- 
зницом до Ванкувера. Ту је Мика сагледао Велики Тихи 
Океан, само се увек жалио што том приликом не нође, 
како му руски учесници конгреса предложише, са 
њима преко Пацифика у Владивосток, а оданде, преко 
Сибирије и европске Русије, кући. „То би био“ — го- 
вораше он — „прави пут око света."

Но жеља да обиђе Земњину лопту, испунила се 
Мики у другом облику. Он је за време пет узастопних 
лета, почев с оним године 1931, прокрстарио Атлантски 
Океан у свима правцима, зашао у његове поларне обла- 
сти и напослетку запловио дубоко у Индијски Океан.

При првом од тих својих путовања пошао је он 
с једном малом француском научном скспедицијом, из 
Денкерка, дуж норвешких обала, у Хамерфест, најсс- 
вернију варош не само Европе, већ и целе Земљиис 
кугле, оиде се са својим сапутницима придружио једној 
великој скандинавској експедицији која је, додирујући 
Медвеђе Острво и Шпицберг, допрла чак до 82 стс- 
пена северне ширинс. Ту јој је ледени покривач Арктич- 

Океана, тако звана банкиза, препречила даљс 
путовање на север, и експедпција је пошла, дуж те 
банкизе која је онемогућавала и прилаз Грснланду, 
поред источне обале тог џиновског острва, југу. Додир- 
нувши острво Јан Мајен, она се код Апгмагсалика 
искрцала на Гренланд, а оданде, поред Исланда, Фе- 
роерских, Шетландских и Оркадских Острва и источнс 
обале Шкотске и Енглеске, вратила у Денксрк.

На том свом путовању упознао је Мика севсрну 
поларну област са свима њеним лепотама и страхо- 
тама, добио при прслазу поларног круга своје „кр- 
штење,“ видео поноћно сунце у тренутку кад оно до- 
дирне површину мора и пушта водоравне зраке који,

ког
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одбијајући се од морске површиие, стварају чаробие 
слике од којих јс немогуће очи одвојити. ИдуНег дана 
је видео како се та најнижа тачка Сунчеве привидне 
дневне путање помера увис и оно блешти дању и 
ноНу над хоризонтом. Затим је видео ледене санте, па 
пловеНа ледена брда, па гренландске глечере који их 
стварају. Упознао се са свом фауном поларних кра- 
јева, сусретао са белим медведима, посматрао живот 
фока и морсева и гледао како их Ескими лове. Он је 
на своме путу прошао кроз непрегледне флоте лофот- 
ских и исландских рибара.

Но прави посао ове експедиције био јс да се про- 
нађе начин како да се избегну судари бродова са 
пловеНим леденим бреговима, који сахранише досад 
многе бродове са њиховим путницима на дно океана. 
Мика је учествовао у проиаласку и конструкцији јед- 
ног осетљивог термичког инструмента који има зада- 
так да сигналише близину пловеНег леденог брда. У 
испитнвању практичне примене тог физикалног апа- 
рата био је он неуморан. Са једним другом, два ма- 
троза и једним механичаром провео је око четрдесет 
дана у моторном чамцу, пловеНи њиме између ледених 
санти и радеНи без престаика 15 до 18 сати дневно, па 
се онда, заморен, враНао на брод на кратак одмор.

ИдуНе, 1932 године пружила се Мики нова прилика 
за трансокеанска путовања. Једна овеПа група францу- 
ских и белгијских лекара дошла је на идеју да летњи од- 
мор проведе у засебмом брзом трансокеанском броду, 
на дебелом мору.Ту Не они моћи најбоље одморити своје 
живце и тело. Но да би такво путовање имало и један 
виши цил>, одлучише његови приређивачи да га упо- 
требс за прикупљање материјала за иаучни рад или за 
проверавање дотле још недовоњно утврђеиих научних 
резултата. У то име позваше још неколико научиика, 
а међу њима и нашег Мику, да као гости учествују у 
том путовању.

Оил> путовања, који се имао у виду, захтевао је 
да се оно изврши ван обичних путничких и трговин-
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ских пруга, по далеким тешко приступачним крајевима 
океана. Те године упути се њихов закупњени, лепи и 
удобни брод, полазећи из Шербура, право ка оном 
делу Атлаитског Океана који се зове Саргаско Морс.

То је, по изгледу, једна непрегледна травна ли- 
вада, јер је на целој њеној дужини од преко две хи- 
лад* километара и скоро исто толикој ширини, оке- 
ански простор покривеи морским билжама, а погла- 
вито нарочитом врстом алга мрко-жуте боје.

Некада, у доба једрењака, Саргаско Море било 
је право страшило за морнаре, јер брод који би ве- 
трови онамо нанели тешко се спасавао одатле. И сам 
Колумбус једва се извукао из њега. Данас не постоји 
таква опасност за парне бродове којима ветар више 
не заповеда, али га и они избегавају. А ни саобра- 
ћајне паробродске везе између Европс и Америке, па 
и оне између Африке и Америке, не иду преко њега, 
јер ту је Атлантски Океаи најшири.

Е баш тим, иначе избегаваним путем пошли су 
Мика и његово друштво. Кад стигоше до Бермудских 
Острва, они скренуше југоистоку ка Бахамским Остр- 
вима и посетише онде острво Сан-Салвадор на коме 
се, првом међу свима, Колумбус некада искрцао и от- 
крио нови свет, но не знајући то, већ мислећи да је 
стигао у Јапан. Од Бахамских Острва кренуше иаши 
путници канекадашњим злогласним гусарским гнездима 
у Малим Антилима. Одатле се вратише преко острва 
Гваделупа и Мартиника у Европу, у исту луку из које 
су и пошли.

Ссм тих неколико острва наши путници видели 
су на своме путу само бескрајну пучину. Када се је, 
првих дана, сити нагледаше, потражише себи друге 
забаве, у свирци, карти и чаши. Све јс то, сем карата, 
личило на беспрекидну сузовачку седељку. Мика се 
уживе у ту илузију, сети се своје виолине коју је, сре- 
ћом, понео са собом, донесе је из своје кабине и за- 
свира на њој. Њсгова свирка унесе весело располо- 
жење у друштво и одржа га целога пута.

Но ни у највећем вссељу Мика није пропуштао 
да, с времена на врсме, излази на палубу брода да 
одапде посматра бескрајну пучину и будним очима
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прати све што се могло запазити, галебове, албатросе 
и голеане, који су се залетали из ваздуха, гњурали 
под површину воде и излетали из ње, носећи сваки 
у кљуну по једну рибу; делфине који су се играли, 
колоботали поред самог брода; ројеве летећих риба 
које у своме лету само што нису удариле о бокове 
брода. Никад, при својим миогим и дугим путовањима 
по мору, није Мика видео промену боја морске воде 
као овога пута. У појединим областима била је повр- 
шина ноћу осветлена сребрнастим или златно-зелен- 
кастим сјајем.

Кад стигоше на оно место Атлантског Океана 
где се јегуља, она која живи у нашим рекама и дру- 
гим слатководним водама континената који окружа- 
вају тај океан, плоди и размножава једино на том 
месту, Мика се за ту рибу толико заинтересова да 
јој, као што ћемо још чути, посвети целу једну књигу.

Но најјачи утисак начинила су на Мику пекадашња 
гусарска гнезда на Антилским Острвима, а особито 
остово Тортуга. Мика је, уколико знам, од романа 
читао само криминалне, и то са нарочитим уживањем. 
Ритерско гусарство које је око Антилских Острва ца- 
ровало скоро три века била је, уствари, грандиозна 
отимачина најромантичније врсте. Нијс чудо што јој 
је Мика посветио мал’ те не две трећине књигс коју 
је паписао кад се вратио с овога путовања.

Идуће, 1933, године пошао је Мика са истим 
друштвом као и претходие на ново трансокеанско пу- 
товање. Пошло се из француског пристаништа Ла- 
Рошел, опет преко Атлантског Океана, у правцу Њу- 
Фундленда, дакле, место у тропске, у поларне крајеве 
Америке. Нема сумње да је Микии савет у томе пи- 
тању био одлучан, јер их тај правац пута одведе у 
најбогатија светска ловишта рибе.

Првих ссдам дана путовања, док наше друштво 
не преброди океан, морао је Мика добро подмазати 
гудало своје виолиие, јер његово друштво и не поми- 
шљаше да изиђе на палубу: одаиде се, сем неба и
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Морске пучине, није видело ништа нарочито, а и мор- 
ски таласи су је препљускивали. Али кад се брод при- 
ближи њу-фундлендским рибљим лозиштима, Мика 
остави своју виолину и изи}је на палубу да се онде 
обазре, а кад убрзо затим крочи ногом у француско 
населе Сен-Пјер, он задрхта од радости кад осети 
како цсла варошица миришс на свежу и усоњену рибу 
бакалара.

Бакалар је, по броју егземплара, највише ловлена 
риба на целом свету. Сваке године поједе се на овој 
нашој грешној Земљи око 1500 милиона килограма ба- 
калара; усолена, каква је, та риба захтева и одгова- 
рајућу количииу вина. А најиздашнији лов бакалара је 
на њу-фундлендским ловиштима, онде где се Мика са 
својим друпггвом обрео.

Али пре но што се пошло на та благословена 
ловишта, брод нашег друштва учини посету Америч- 
ком Континенту, уплови, између острва Антикости и 
канадскс покрајине Гаспезије, у ушће реке Сен-Ло- 
рана, па онда крену ка северу поред источне обале 
великог полуострва Лабрадора.

На обалама Лабрацора имао је Мика много што 
шта да види: крзнарска, рибарска и ескимска насела 
тог полуострва; да прикупи интересантне податке о
приликама и животу у том хладном крају света и да, 
при сусрету са пловећим леденим брдима, испита, и 
овога пута, осетљивост свог инструмента за сигиали- 
сање те опасности. Кад брод напослетку остави иза 
својих леђа Лабрадор и пође из тамошњег ескимског 
насеља Окак, стиже у лепу главну варош Њу-Фунд- 
ленда Сен Џонс, па оданде крену према југу, он сс 
одједном нађе окружен флотом рибарских једрењака 
што лове бакалар удицом.

Посматрајући тај призор, Мика се ие могаде више 
скрасити на луксузисм броду свога друштва; он се 
споразуме са својим сапутницима и са командантом 
брода да пређе на који од тих рибарских једрењака и 
да онде посматра непосредно рад рибара. Ои пође 
са једним својим сапутником на омању бретањску ри- 
барску гоелету која сс њуљала у блнзини брода.
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Ту је Мика, љубазно дочекан и својски примљен, 
провео иеколико дана. На броду га је поздравио и 
страшан, неподношл»ив задах од хилада раздробље- 
них морских пужева који се употреблавају као мамац 
на удицама. Рибари су тим пужевима баш китили своје 
удице, повешане на метар растојања једна од друге, 
по струковима за вечерње бацање.

Кад се свршило са опремањем струкова, оии су 
са другима потренштинама смештани у поједине ри- 
барске чамце, а и наш Мика се спустио у један такав 
чамац по конопцу који је висио низ бок брода, а био 
својим горњим крајем чврсто везан за ограду. Мика 
је пошао да присуствује бацању струка, његовом по- 
лагању по дну морског плићака, причвршћивању и 
обележавању његових крајева двема пливајућим ба- 
чвицама, привезаним ужетима на оне две котве на које 
је причвршћиван и сам струк.

Када се Мика вратио са тог посла, у који се сав 
унео, позва га капетан брода на вечеру. На палубу 
би изнесена велика гвоздена чинија, пуна рибл>их 
глава, скуваних у сланој води, на главу учесника по 
глава рибе. Та глава се набоде на нож, метне на шта 
било испред себе, посоли и једе. Мики у част донесен 
је један тањир од алуминијума, избрисан распреденим 
крајем једног конопца који је ту висио, у тањир је 
метнута иајвећа рибља глава из чиније, и он је став- 
л>ен пред Мику, заједно с једном зарђалом виљушком 
која је имала два сломњгна крака. Мика се из отме- 
ног путника луксузног брода преобразио опет у пра- 
вог рибара.

Сутра је он, у чизмама и шубари, учествовао у 
дизању великог струка из мора. Лов је био обилан, 
чамац је био напуњен свежом рибом рибарима до ко- 
лена. Тада им глас сирене са брода јави да се одмах 
врате, јер се бура приближује. По пиштању те сирене 
пронађоше у густој магли своју лађу и спасоше се од 
буре која је беснела петнаест сати.

За време боравка на том рибарском једрењаку 
Мика је упознао и све остале рибарске послове. Када 
се рибари са својим чамцима иуних риба врате са 
лова, онда се донесени бакалари преброје, број забе-
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лежи у тефтер сваког рибара, а рибе распореде на 
гомиле за парање и чишћење. Тај посао се врши уве- 
че кад струкови буду избачени и људи слободни. Од- 
мах после вечерњсг обеда, при упаљеним петролејским 
лампама, повешаним у два дугачка реда и осигураним 
од ветра, настаје парање, сечење, испирање и сољење 
рибе која је тога даиа уловљена.

То је, као што Мика прича, један необичан и, по- 
мало, грозан призор. Брод се претвори у праву кла- 
ницу; између оба реда повешаних лампи постављеи је 
дугачак сто од дасака, на ногарима, поред кога се 
распореде рибари са ножевима у руци. Око њих, сву- 
да унаоколо, гомиле бакалара; рибари стоје у тој го- 
мили рибе до колена. Преко целе палубе отиче у мо- 
ре поток крви, измешане са водом којом се риба 
испира. За онога ко је мало осетљивији, тај ноћни 
призор је страшан.

Пошто се израђена риба добро испере, баца се 
она, кроз отвор на палуби, у доње просторије брода, 
где је дочекају они који ће је солити и слагати. У томе 
послу помажс и капетан брода са својим помоћником. 
Посао се не прекнда док се потпуно не сврши са свом 
рибом која је преко дана уловлена, па ма до које доба 
ноћи то било. Тек тада л>уди, сем оних одређених за 
ноћну стражу, иду да за који сат отпочину, па да зором 
опет отпочну свој дневии посао.

Кад је море мирно, сви послови на броду теку 
лако и мирно, али кад на отвореном мору почне бе- 
снсти хладан северни ветар од кога се све смрзава, или 
се на океану дигне бура, па таласи стану брод као 
љуску бацакати и преплускипати с краја на крај, онда 
и људи и риба лете са једног краја брода на други, а 
велики део неизрађене рибс галас однесе са собом у 
море. Мика је, већ први дан боравка на том јсдрењаку, 
доживео такву јсдну страшну буру: рибари су, да не би 
и онп били од таласа спрани у море, морали да се 
везују за марочито за то поставл>ене алке на броду, а 
Мика се морао спасити у капетаиову кабину.

Када се Мика, после петнаест сати провсдених у 
капетановој кабиии, вратио, изнурен, малаксао и из- 
гладнсо, на палубу, видсо је тек онда русвај који је
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бура ту починила. Сва риба која је остала непрерађсна 
на палуби, морала је, уколико је нису већ однели та- 
ласи, бити бачена у море, јер су рибари били потпуно 
неспособни да је прераде, а она се већ почела квари- 
ти. Тај губитак био је, уосталом, надокнађен већ иду- 
ћег дана, јер је лов био обилан и неколико чамаца су 
се морали, тога дана, по два пута враћати, препуни 
рибе, на брод.

Рибарски једрењак, на коме сс Мика налазио, ло- 
вио је само на оном делу њу-фундлендског спруда где 
дубина мора није већа од 60 метара, јер на већим ду- 
бинама не могу се полагати струкови, а ту и риба не 
би дирала у мамце на удицама. Бакалар се у највећим 
масама, држи баш таквих дубина које су веће од оннх 
на којима раде удичарски бродови. Ту се бакалар хва- 
та огромиим мрежама са којима не би ни стотине љу- 
ди могли маиеврисати, вадити их прописном брзином 
из морских дубина и изручити одједном ону масу рибе 
од неколико тона коју је по дну морском прогутала 
пространа кеса од мреже, вучена бродом. Такав рибо- 
лов обавља се само великим бродовима који распола- 
жу довољном механичком снагом, произведеном пар- 
ном машином или Дизеловим мотором. Такав начин 
лова новијег је датума, он захтева велике инвестици- 
оие трошкове, но они се брзо амортизују.

Мика није могао срцу да одоли, а да се ие упозна 
и са тим новим начином лова бакалара. Зато је, кад 
се вратио на свој прекоокеански путнички брод, овај 
пошао пуном паром да потражи места где лове мрежар- 
ски парни бродови. Према обавештењима добијених 
помоћу бежичне телеграфије, пронашли су они један 
велики рибарски парни брод који свакога лета два 
пута преплови океан и враћа се у Француску са пуним 
товаром усоњена бакалара. Кад је тај брод пронађен 
у близини оиога места где је јављено да лови, Мика 
се са два своја пратиоца упутио чамцем онамо и помо- 
ћу лествица од конопца, попео на његову палубу.

Призор, који му се пред очима указао кад је сту- 
пио на брод, био је, како Мика прича, импозантан: 
мрежа тек што је била извучена из водс и просула 
свој плен на палубу; рибари су стајали до колена у
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тонама рибе. Одмах је видео и како сс та риба ирера- 
ђУЈе.

Прерада уловл>ене рибе овде је, додуше, иста она- 
ква као и на рибарском једрењаку, само је овде све 
удобније, лакше и брже. Електрична светлост замсњује 
бедне петролеумске лампе које на једрењаку шкиље и 
љуљг\у се на ветру и са којима је немогућно радити 
кад бесни бура. Машинске инсталације замењују л>уд-
ску снагу, а читава водоводна мрежа чини испирањс 
рибе лакшим и потпунијим; све то чини да се риба 
брже и бол>с преради на мрежарском, него на удичар- 
ском броду. Просторије за обитавање л>удства су 
много удобније, имају парно грејање и електрично 
осветљење.

Мику је нарочито иитересовала мрежа којом се 
риба хвата. Она има облик велике кесе, дугачке 60 
метара, а њен отвор који гута рибу има ширииу 30 
метара. Време за које ће брод вући за собом разја- 
пљену кесу зависи од тога на каквом се ловишту ради. 
Кад се наиђе на много рибе, мрежа се извлачи на брод 
скоро сваког сата. То је баш овде био случај, и Мика 
се није могао сит нагледати како се мрежа при њеном 
вучењу непрестано пуни, како се препуна довлачи до 
брода и онда, нарочитим дизалицама, уздиже на палубу, 
како се онда сватасилна риба, сакупл>ена на дну мреже, 
једним покретом рибара који отвара мрежу, изручи 
на палубу брода.

Супротно оиоме што се ради на рибарским једрс- 
њацима, овде се риба не броји, нсго се одмах прера- 
ђује и баца у доње просторије брода. Капстан овде 
има много мање посла, а више слободног времена. 
Зато је Мика могао да се код њега подробно распита 
о свсму што га је интересовало и да употпуни своја 
знања о риболову у тим океанским областима. Кад је 
то постигао, Мика се опростио са капетаном брода и 
његовом посадом и вратио на свој брод. Овај јс дн- 
гао котве и кренуо преко океана за Европу.

Идуће, 193-1 годнне, пошао је Мика са својим ста- 
рим друштвом опет на далеки пут; овај пх јс водио
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у јужну хемисферу Земл>е. Пошло сс из француског 
пристаништа Ла-Рошел; брод је пристао, за врло крат- 
ко време, у Тангеру и у Казабланки, пројурио вели- 
ком брзином поред Канарских Острва, која су се гу- 
била у даљини и измаглици, само величаиствени Пик 
на Тенерифи, висок 3730 метара, стрчао је из магле 
небу под облаке.

Пловећи тако правцем на југ, брод је прешао 
обртни круг Рака и прошао, незадржавајући се оиде, 
поред Острва Зеленог Предгорја. Већ ссмога даиа сво- 
га путовања. прешли су наши путници екватор, доби- 
ли онде своје прописно крштење и сведочанство о томе, 
потписано од бога Нептуна, његове супруге Амфитрите, 
од капетана брода и његовог комесара, и нашли се на 
јужној хемисфери. Ту су прешли из почетка лета северне 
хемисфере у почетак зиме јужне хемисфере. На свом 
дањем путовању задржали су се врло кратко време на 
романтичном Острву Вазнесења, а четрнаестог дана 
путовања угледали у даљини Свету Јелену, острво На- 
полеоновог заточеништва и његове Голготе, острво 
мало, стеновито, дивње, забачено у бескрајности оке- 
ана, ван путева прекоморског саобраћаја — а ипак 
толико прославњено трагедијом некадашњег освајача 
света.

Мика је одувек високо ценио генијалност и хе- 
ројску природу Великог Корзиканца. Једна лепа би- 
ста Наполеоиова која је некада красила Микин стан, 
а сада се налази у нашем Математичком институту, 
Семинару Михаила Петровића, потсећа ме на Микино 
одушевњење. Зато ме нс чуди што је Мика био узбу- 
1јен када се, сишавши са брода, попео на кеј Џемста- 
уна, главне вароши Свете Јелене, уз исте опе камене 
степенице преко којих је некада Наполеон крочио. Не 
чуди ме ни то што је Мика успомени Наполеона по- 
свстио скоро псдесет страница свога путописа.

После пеколико узбудњивих дана боравка иа 
острву Свете Јелене, којих ће се, како Мика каже, он 
и његови сапутници ссћати кроз цсо свој живот, брод 
је напустио острво и упутио се правцем на југ да по- 
тражи неколика друга забачена острва у Атлантском
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грласка

*Њ®а.
Океану; то су била далска и осамљена енглеска острва 
Тристан д’Лкуња, Најтингсјл и Гоф.

Острво Тристан д’Акуња удал>ено је од Св. Јелене 
око 2500 километара. На половини тога пута наши 
путници нашли су се око половине јула. То јс на јужној 
хемисфери доба праве зиме и зато су они већ увелико 
сретали плочасте ледене санте, ношене океанским стру- 
јама и гоњсне хладним ветровима из антарктичке обла- 
сти.

Становништво Тристана броји 170 глава. Ни ово 
мало њих не би могли ту опстати кад не би сваке двс 
до три године на острво долазио по који брод који 
насељеницима доноси животне иамирнице и друге 
ствари најпотребније за живот. Да није глади, остр- 
вљани би, како Мика прича, били нзјзадовол>нији и 
најсрећнији народ на ^свету. На острву нема никакве 
власти, не плаћа се ни порез ни прирез, не постоји 
војна обавеза, никакав новац и никаква неједнакост ни 
у праву ни у дужностима. Потпуна једнакост и братство, 
заједничка оскудииа или предовољство, заједничке не- 
вол>е, опасности и напори који се чине у интересу свију, 
чине да међу становницима нема ни зависти, ни спо- 
рова икакве врсте. И то се њима толико свиђа да, на 
увек понавлане понуде капетана бродова да се ^ри- 
јави ко год хоће да га превезе у културне области, 
није се досада пријавио ни један становник острва.

Тристан д’Акуња било је последње насељено остр- 
во које су наши путници, пловећи између ледених санти 
према југу, сагледали и посетнли. Остала два поменута 
острва потпуно су пуста; на њима се можда кадгод 
задржи какав брод китоловац или спасе какав бродо- 
ломац. Наши нутници су поред острва Најтингсјла само 
прошли и узели неколико фотографских снимака ње- 
гових кршевитих обала, препуних морских птица, па сс 
упутили пуном паром у правцу острва Гоф. Но ту се, 
због буре, не могоше искрцати, па продужише свој 
пут у правцу острва Буве.

Острво Буве лежи у оној области јужне хемисферс 
у којој су после светског рата Норвежани предузели 
ннтснзиван лов иа китове. Зато на том острву ради 
читава војска ловаца китова и тспионичара масти и
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шаље на европска тржишта хиладе тона китове масти, 
добијене од хекатомбе побијених китова.

Наш Мика се неописано интересовао за тај лов 
највећега стила и са нестрпљењем ишчекивао да угледа 
острво Буве, окружено својим китоловним флотама. Но 
на велику његову жалост, брод на коме се налазио не 
стиже онамо, јер му ледене санте, све веће, гушће и 
збијеније, отежаше даље напредовање према југу, а и 
многима Микиним сапутницима се журило кући. Зато 
брод описа на јужној географској ширини од 42° 15' 
полукруг, н упути се, не задржавајући се нигде, у 
Европу, у своје полазно пристаниште.

Но жел>а Микина, оно што је, као што сам каже, 
за свога века нарочито волео видети, лов на китове, 
испуни се ипак, и то већ идућег лета, 1935 године.

Овога пута пошао је са истим друштвом као и 
претходне три године из Марсел>а у правцу Суеског 
Канала. Донде се брод није нигде задржавао, него је, 
свршивши у Пор-Саиду прописанеформалности и пла- 
тивши велику таксу за пролаз, упловио у канал и брзо 
прошао поред Лесепсове статуе, која као да руком по- 
зива бродове да пролазе, и после каквих тринаест сати 
вожње запловио у Црвено Море.

Пут кроз то прастаро море одликује се само 
историјским успоменама,али иначе никаквом угодношћу; 
путници одахнуше душом кад оставише иза себе тај 
пакао од врућине и кад упловише у Индијски Океан. 
Ту пресекоше, по трећи пут у животу, екватор и сти- 
гоше, шеснаестог дана свога путовања, у Таматаву, 
главно пристаниште Мадагаскара.

То велико француско острво бсше последња етапа 
гдс су наши путници имали још додира са културом. 
Тусезадржаше неколико дана и начинише железницом 
излет до главне вароши острва Тананариве. Вожња 
онамо, која трајс четрнаест сати, а води кроз бујнс 
шуме и 1Јунглс мал’ те није стала нашег Мику живота. 
Н>ега и двојицу његових сапутника уједе неки наро- 
чити инсект џунглс, чији је ујсд често смртоносан.
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ГРАДСКА СИБЛХОТЕК^
‘ „РАДЗјЕ Д0МЛН03ИЋ-

ЛЕСКОБАЦ

Заиста један од оне двојице сапатника Микиних остави 
своје кости на Мадагаскару, други, болан, пређе на 
један брод који је истог дана пошао за Европу, а наш 
Мика, иако у јакој грозници која је наступила као по- 
следица уједа, продужи са осталима сапутницима пут 
ка југу, као да се ништа није десило.

Но ствар не беше ипак тако једноставна као што 
то Мика у својој књизи укратко саопштава, зато ћу да 
је допуним разгозором који сам о томе са њиме водио, 
а који је врло карактеристичан за Микино мишлење о 
медицинској науци.

„Кад се укрцах опет у наш брод“, причаше ми он* 
„мене спопаде добра грозница; морадох оставити сво- 
је друштво и повући се у кајиту. Лекарска дијагноза 
није ми била потребна, знао сам о чему се ради: то 
беше последица уједа оног сићушног, проклетог ин- 
секта. Легох у кревет, а грозница све јача“.

— „До колико се гради пењала?" упитах ја.
— „Враг би је знао! Нисам мерио“.
— „Па јесте ли упитали кога од својих сапутника 

лекара за савет?“
— „А шта да их питам? То је била тропска бо- 

лест, њима исто толико непозната као и мени. Шта 
да булазнимо о стварима које не разумемо!“

— „Па они знају вањда више но ви?“
— „Мисле да знају! А то је најгори облик нс-

!

;

•;

знања кад човек мисли да зна нешто о чему нсма ни 
појма“.

— „Па како сте се лечили?“
— „Никако! Препустио сам тај посао самој при- 

роди, паметнијој од нас свију. Нисам употребљавао 
никаквс лекове који само поремећавају правилан рад 
нашег организма, нисам ништа јео, а пио само добро 
бсло француско вино, разблажено водом. Тако сам 
лежао у грозници десетак дана.“

— „Сам у својој кајити, на једном броду препу- 
ном лскара!“

Он се насмеши. „Јест, тако је било.“
— „А зар сс они нису распитпвали о вама и оби- 

лазили вас?“
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— „Јесу, дабогме. Но ја им рекох да се ке труде 
и ие узнемирују, мени је врло добро.<4

— „Па шта је даље било?“
— „У току друге недеље мога боловања — не 

зиам тачно који му беше дан — ја осетих глад; прох- 
те ми се да једем супу са резанцима. Зовнух кувара 
брода, и саопштих му то. Кад ми он донесе то јело, 
поједох са уживањем два дупке пуна тањира. Онда ми 
је било јасно да сам оздравио. Заиста, после неколи- 
ко дана, ја се придигох, а после неколико даљих дана, 
нађох се у цеитру китоловне области."

— „У свом елементу!"
— „Онде о чему сам целог свог живота сањао.“
Тако је, заиста, било. Отиснувши се из Таматавс,

брод на коме се наш Мика, болан, налазио, прошао 
је поред острва Реинион и Маурициус и упутио се, пу- 
ном брзином, у правцу острва Амстердам и Ссн-Пол, 
којих су обале биле претрпаие чопорима фока и ро- 
јевима пингвина, а острво Сен-Пол окружено безбро- 
јем морских ракова, лангуста, који се онде увелико 
лове. Но Мика, везан за постељу, није могао учество- 
вати у разгледању тих острва; он је оживео тек кад су 
се на дебелом мору срели са првим бродом китоловцем.

Дан иза тога начинишс наши путници и ближе 
познанство са океаном којим су пловили, а који им 
посла у посету свој тајфун, страшни ветар Индијског 
Океана.

То се догодило сасвим неочекивано, без икаквог 
прелаза од потпуног затишја до најбешњег ветра и 
узбурканог мора које је брод дизало на врхове својих 
таласа и стропоштавало у поноре, са клуиом брода, 
управленим право у бездан. Затим се опет одједном, 
без икаквог прелаза, сручила на брод киша која није 
личила на наше кише, него на тренутно испражњава- 
ње каквог огромног језера, сакривеног у облацима. А 
за то време је ураган, све бешњи, крхао катаркс брода, 
степенице, врата, прозоре, платна и односио с палубе 
све што није на њој добро уковано или увезано. Кад 
се та драма, која је трајала дванаест часова, свршила, 
одреЈјен је географски положај брода, и он је, послс 
тога, управлен у правцу Кергелснских Острва.

:
!

г
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Кергсленски Архипелаг сачињавају око три сто- 
тине острва и острваца која опкољавају једно велико 
острво Кергелен, по површини приближно једнако са 
Корзиком. На том острву пробавило је наше друштво 
све време које му је стајало на расположењу до оног 
часа када је њихов брод морао кренути натраг у Ев- 
ропу. Природњаци, заступљени у друштву, стручњаци 
и аматери, преселише се сасвим на острво, подигавши 
на њему привремен стан од дасака, камена и платна, 
а Мика остаде са своја два друга на броду, про- 
водећи с њима дане на брзом моторном бродићу и 
испитујући, провлачећи се између ледених санти, осе- 
тљивост свог термичког апарата за сигналисање опа- 
сности од пловећих ледених брегова.*

Околина Кергеленских Острва богата је до изо- 
бил>а крупним морским сисарима, безбројем морских 
слонова, морских лавова и морских леопарда, а та су 
острва, с истребљењем великих китова у северним 
поларним крајевима Земљине кугле, постала у послед- 
ње доба један од центара китоловне индустрије. У во- 
дама око Кергелена врши се интеизиван лов на китове, 
а на великом острву тог архипелага подигнута је мо- 
дерна китоловна станица за прераду уловљених мор- 
ских колоса. Зато се Мика, чим је завршио своје на- 
учне послове, посветио сасвим изучавању лова на ки- 
тове. У том погледу имао је овога пута нарочите среће
и успеха.

Приближивши се својим моторним бродићем јед- 
ном великом броду и, у исти мах, фабрици за прераду 
китова, који је стајао укотвљен поред острва, приме- 
тио је Мика како се од њега отискује један од њего- 
вих брзих ловачких бродова.

Такваприлика се не пропушта. Зато јеМика пришао 
том брзом броду и после неколико речи прешао на 
њега и био онде љубазно дочекан.

Ту је затекао, поред топа за гађање китова, опро- 
баног харпунера Кристијанзена, Норвежанииа, чија је 
лична годишња зарада бнла двадесет пута толика ко- 
лика Микина годишњп професорска плата. Мика се 
с.поразумсвао са њиме преко тумача који је знао и 
француски и морвешки па је, тим путем, добио дра-
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гоцене податкс о начину ловљсња китова у тим кра- 
јевима.

Док су сс та два свстска капацитета, онај из о- 
бласти лова на китове и онај из области лова на слат- 
ководне рибе, живо забављала, зачу се узвик страже 
са катарке да је на хоризонту опажсн кит.

Сзи упреше свој поглед онамо, али га Кристијан- 
зен баци прво на челични кабл, скалупњен у стуб, 
који ће се одмотавати кад му харпуном погођени кит 
буде повукао његов крај везан за харпуну, затим па~ 
жливо прегледа метак који се меће у топ, провери да 
ли се топ лако окреће у свима правцима и тек онда 
упери свој орловски поглед у даљину, на ону страну 
коју му је стража показивала. Убрзо затим спази и 
Мика кита, иајпре његов водоскок, па онда и мрко 
острвце његових леђа.

И брод је уперио свој правац онамо. Смањеном 
брзином, опрезко, без лупе машина, пришао је десном 
боку морског колоса. Овај је то приметио, уздигао 
мало главу као да размишља шта да чини. Тада је 
загњурио главу у воду да би заронио, али у тај мах 
чу се пуцањ топа, а кит се затресе, погођен чсличним 
врхом харпуне и њеном експлозивном чауром. Кит 
праћну огромним репом и оста непокретан на повр-
шини воде.

Прођоше нсколико тренутака, а кит поче да се 
миче, зарони дубоко у воду и повуче снажно собом 
кабл на који је сад био привезан. После једног минута 
кабл је био сасвим одмотан и тако нагло затегнут да 
се брод затресао. Кит је вукао за собом брод и сва- 
ких четири до пет минута излазио на површину. Ви- 
дело се да малаксава, кабл се скраћивао, а брод ки- 
ту свс више приближавао.

У невољи у којој се кит налазио, приближи му 
сс други један кит као да је хтео да му помогис. Из- 
всжбано око харпунерово убрзо разазна да је харпу- 
нирани кит женка, а онај други мужјак. Но харпуни- 
раном киту ис беше више помоћи. Кад му се брод 
опст довољио приближи, он доби још једиу харпуну, 
али нс би још дотучен, всћ настави да и даљс вуче 
брод за собом, пуиа два сата, привезан за њега са два
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кабла. Тск кад доби још три експлозивна мстка, он 
испусти своју напаћсну душу.

Уловленог кита харпунер је проценио на око 
100.000 килограма; то му је био, те ловачке сезоне, 
двсстапрви кит.

Идућег јутра кит је предат пловној топионици. Ту 
је Мика затекао рад у пуном јеку. Неколико китова 
лсжали су, везани гвоздеиим ланцима уз велики то- 
пиоиички брод, чекајући на свој ред. Две стотинелу- 
ди ужурбано је радило на сечењу и раскомадавању 
китова, њиховом топљењу и техничкој преради. Она 
се довршава у топиоиици која се налази одмах испод 
горњег крова брода и састоји се из недогледног низа 

' котлова за топљење, реципијената за разбистравање 
и центрифуга за пречишћавање истопњене масти. Тим 
апаратима се један крупан кит може прерадити за че- 
тири до пет часова.

Таква индустријска прерада кита врши се, још 
успешније и удобније, у сталним, сувоземним топио- 
ницама, у којима се располаже са више места за рад 
и где је лакше имати на расположењу велике коли- 
чине слатке воде, потребне за прераду кита. Зато Ми- 
ка није пропустио да посети једну такву топионицу 
која се налази на острву Кергелену и да прикупи све 
податке и о оним топионицама које се налазе у Пор 
Наталу у Јужној Африци, да би тиме употпунио свој 
извештај о ипдустријском лову китова.

Са Ксргелена вратили су се Мика и његово дру- 
штво у Европу истим путсм којим су и пошли, али 
без задржавања и без икаквих доживљаја које би вре- 
дело описивати.

Послс сваког свог путовања вратио би се Мика 
у Веоград задовоњан и освежсн. Ту је затскао, пре- 
глсдао и средио писма која је сам себи упутио са свога 
пута. Он је имао врло паметан обпчај да кадгод стиг- 
не у какво место Земљине кугле, у коме дотле није 
још био, а у коме сс налазила пошта или макар по- 
штанско сандуче, пошал>е сам себи, на своју београд-
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ску адресу, неколико речи. За ту кореспондснцију 
употребљавао је, по могућству, илустрованс дописнице 
тога места и на њима исписао неколико речи пропрат- 
ног текста. Вративши се кући, он их је допуњавао сво- 
јим примедбама и слагао их у један нарочити орман 
који је, у неку руку, претстављао илустровани днев- 
ник свих његових путовања. Нисам ништа поуздано 
могао дознати шта се, после Микини смрти, десило са 
том драгоценом колекцијом његових дописница.

Велика је заслуга Микиног школског друга Павла 
Поповића што је Мика своја трансокеанска путовања 
описао, а Павле те путописе уврстио у издања Српске 
књижевне задруге. После сваког таквог путовања, док 
му је оно било још свеже у памети, Мика је напи- 
сао о њему по једну књигу; два последња трансокеан- 
ска путовања спојио је уједно. Тако су настале ове 
књиге: „Кроз поларну област“, 1932. — „У царству 
гусараи, 1933. — „Са океанским рибарима", 1935. — ,,По 
забаченим острвима“, 1936. Сем тога, Мика је, као што 
сам већ напогленуо, написао још једну књигу под насло- 
вом: „Роман јегуље“, 1940.

Те Петровићеве књиге читане су много и радо. 
Оне дају поуздане, лспо изложене, интсресантне подат- 
ке паметног очевица о свему ономе што је на свом 
путу видео и сазнао. Али је у њима врло мало субјек- 
тивних импресија и личних доживљаја. Ја сам те његове 
личне доживлшје овде прикупио и саопштио, негдс 
скраћено, његовим речима. Зашто их јс толико мало, 
на то нам Мика даје одговор. У уводним речима првог 
од напред наведених дела, саопштава нам он ово своје 
мишлење:

„Налазим да се у занимлшвости" — које се читао- 
цу у књизи саопштавају — „не могу урачунавати обич- 
не, тривијалне лоједииости путовања, као ни субјективни 
утисци учесника кад овај стави себс у цеитар око кога 
се има све окретати. Мислим да ово последње има да 
дође у задњи ред, кад се ствар тиче нечега сполшог 
и изванредног што се не виђа често и што сс не на-
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лази у бедекерима и лексиконима. Наћи ће се ко Ке, 
за то подеснији, и тако чинити кад се буде нашао пред 
призорима и сценама пред којима је био писац ове 
књижице, али овога пута гледало се на ствари кроз 
сасвим друге наочари.4*

Овако схватање и држаље Микино тумачим тиме 
што није волео да се појављује у јавности, па ни на 
хартији. А није ни хтео да га убрајају у писце лепе 
књижевности. Кад је Павле Поповић Микино дело „Са 
океанским рибарима" уврстио, не у „Поучник44, већ у 
„Савременик" Српске књижевне задруге, Мика се од 
тога оградно у предговору дела овим речима;

„Према карактеру „Савременика" — како се он 
обично замишла — можда у њему не би било места путо- 
писима овакве зрсте, која насигурно и ни у колико не 
припада лепој књижевности. Што је путопис ипак при- 
мљен за ту серију издања Српске књижевне задруге 
има се, вероватно, разумети тако што се у њему опи- 
сују области тешко приступачне, у којима се писац ба- 
вио, и што би оио што је ту изложено, могло имати 
нешто ширег интереса, али је тешко доћи у могућност 
да се то непосредно види и да се о њему шта сигурно 
сазна. Моли се читалацда тако разумепојаву ове књиге 
у издању овакве врсте.“

А на првим странама те своје књиге Мика саоп- 
штава још и ова своја лична мишље ва:

„Бескрајни океан, са својим дивлим лепотама, сво- 
јом ћудњивошћу и опасностима, био је од вајкада и 
биће довека предмет људског маштања, Песници свих 
времена описују то на своје начине; ти су описи увек 
узбудњиви и привлачни, и увек ће имати успеха код 
осетљивих срца. Али кад није реч о маштању, већ о 
прозаичној реалности, ти описи не казују много.

„Има ли лепше и узбудњивије слике напора, пат- 
ња, опасности и борбе оних што проводе свој вск на 
неизмерној и ћудливој океанској пучини, но што је 
величанствена слика „Исландских рибарас< од Пјера 
Лотија? Па ипак је та слика далеко од реалности. Сма- 
трало се да је гола реалност иедовоњна да изазове узбу- 
ђења каква се же*е. Требало јеунети још и афективне 
момснте, за саму ствар паразитне и непотребне, који
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тачну слику деформишу. Јунак романа, у оним мучним 
борбама и неописаним патњама, у оној усамњености и 
удаљености од свега онога што је за собом оставио, 
отиснувши се на далеке путе, уздише, чезне и вене за 
родним местом, за кућом, породицом, вереницом Све 
је то поетски лепо и одиста узбудљиво, али није иишта 
друго до вечита песма свих векова и свих географских 
лонгитуда и латитуда, која не претставља ништа наро- 
чито ни кад је јунак историје оксански рибар.

„А притом има још једна ствар. Такви океански 
рибари који се одважују на невоље и опасности што их 
чекају, а усамивши се у чамцу или на броду, поетизи- 
рају и вену за оним што су за собом оставили, у ре- 
алности не постоје. То су филмски рибари који се могу 
вндети само на платну. Сваки ко је видео правог океан- 
ског рибара на послу могаоје разабрати да су то крепки, 
одлучни, необично издржљиви, истрајни и трезвени људи 
који имају своје воље и решености за све што их чека 
на пучини, који знају шта хоће, камо иду, чему сс 
излажу и зашто, па се ниједног тренутка не подају 
сентименталности и душевној разнежености. Упитајте 
на исландској или њу-фундлендској пучини кога хоћете 
од њих да ли који пут уздише и, склонивши се од дру- 
гова, сузи за оним што је оставио у своме завичају, па 
ће вам сваки са осмехом одговорити да за то нема ни 
воље ни времена, и да би рибар који би се томе подао 
био баба која би боље учинила да је остала крај свога 
огњишта, а ие да се упушта на океан.

„Тип сентименталног рибара је фикција коју је 
створила машта романописца и његова тежња да уз- 
буди. Ако се у стварности и нађе који примерак та- 
кве врсте, он је усамљен и ни по чему не претставља 
тип морског вука какав је сваки океански рибар. А 
сваки би прави рибар са осмехом одбио ореол му- 
чеништва и сажаљсње које код необавештених мека 
срца излзива слика што је даје романописац.

„Ово пгго се излаже у овој књизи, излаже се за 
оне којима је стало до тога да себи створе тачну, ре- 
алну слику о океанским рибарима, онаквим какви се 
једино и могу.видети на великој светској позорници 
риболова. Ако читалац сам нађе у томе местимице

54



Икакве поезије, што се овде није ни најмање имало у 
виду, ова бар неће потицати од паразитних примесака 
који за реалну слику не значе ништа, већ само од 
онога што ствар сама собом носил.

У овим речима јасно је оцртан Микин став према 
поезијн и свима оним уметностима које имају за пред* 
мет људску душу. И Мика ју је имао, али је зазирао 
од сентименталности и душевне разнежености, а био 
поред свега тога, човек мека срца; о томе сам се че- 
сто уверио.

Бити мека срца, то за њега није било мушки. И 
зато је избегавао све што би га могло довести у та- 
кву опасност. Зато није читао лирске песме, ни осе- 
ћајне романе и драме, није слушао музику која изра- 
жава осећања и оно што се речима не може исказати. 
Сви моји напори да га упознам с таквом музиком, па 
и оном лакшом али више уметничком но што је била 
његова чисто ритмичка, остали су безуспешни: он је 
од свега тога зазирао као онда у Дању да бућне у 
воду. Он се упорно и искључиво држао своје науке, 
свог риболова и путовања. У том трозвуку нашао је 
своју ничим непомућену срећу живота која је била 
потпуна, јер је била једноставна.

Вративши се са сваког од својих великих путо- 
вања, Мика га је, пишући своје путописе, поново пре- 
живњавао и у њему уживао, а у великој соби свога 
винограда окачио је о зид Меркаторову карту Земле, 
на којој је, дугметима, означавао линије којима је бро- 
дом путовао. Та карта се из године у годину попу- 
њавала иовим таквим линијама и служила нам као 
помоћно средство за наше разговоре о Микиним пу- 
товањима и за његове плаиове за нова путовања.

Кад се Мика вратио 1935 године са свог петог 
узастопмог путовања по океанима, речс ми да је то 
последње такво путовање; друштво са којим је путо- 
вао одлучило је да их више не предузнма.

— „Шта је разлог?'*, упитах га.
— „Екоиомска криза.“
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— „Разумем“, одговорих му, па бацих затим опет 
свој поглед на његову Меркаторову карту. На њој је 
било назначено шест прекоокеанских путовања, рачу- 
најући и оно његово прво путовање у Канаду.

При посматрању те карте, не могах се уздржати 
да не узвикнем: „Па доста, бре мајсторе! Пребродити 
шест пута океанске пучине и вратити се исто толико
пута натраг, прекорачити четири пута екватор и два 
пута поларни круг. Доста за морепловца, а камоли за 
професора математике Београдског универзитета!“

Он заврте главом. „Није доста!“
— „А што?“, упитах га.
— „Па ево видите у чему је ствар. Кад смо 1932 

године били на Саргаском Мору, ми се опда само про- 
шетасмо као туристи беспосличари/4

— „Па шта сте друго могли?“
— „Шта? — Могли смо решити један вековни»•

проблем!
— „Да није каква квадратура круга?“
— „Море нешто још замашније!“
— „Замашније?“
— „Проблем јегуње!“
— „Чуо сам и читао нешто о том проблему, но 

нисам се, неук као што сам, с њим довоњио упознао 
и схватио га у свој његовој величини“.

— „И то је, као и квадратура круга, један веков- 
ни проблем; већ се Аристотел њиме бавио“.

— „Да чујем, да чујсм!“
И Мика ми причаше.
„Јегуња се одвајкада сматрала за живи створ 

коме нико не зна ни почетка ни свршетка. У европ- 
ским и америчким водама живе јегуњс разних вели- 
чина и старости. Утврђено јс да женке проведу ту око 
десет година, а мужјаци око осам. Природмо би, да- 
клс, било очекивати да ће се међу таквим јегуљама 
наћи и сполно зрелих. Међутим нико није никада у 
копненој слаткој води нашао сполно зрелу јсгуљу, као 
ни ситне јегул>е које би ту биле расплођене.

„Та мистерија тек је постепемо расветљена. Прво 
се пронашло да се јегулвс, као и свака друга риба, 
плоде мрестењем, но јегуле само у морским дубииама.
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Ади се још није имало појма о томе где се налазе та 
места мрестења о којима се само наслућивало, није се 
знало како сс врши миграција јегуле од дотадашњих 
места њсног пребивања, расејаних по целој Земњиној 
кугли, и шта бива са ситним јегуљицама пошто изиђу 
из икре.

„Та питања решио је у својој потиуности велики 
дански природњак Јоханес Шмит, пошто је двадесет 
и пет година крстарио по океанима. Он је пратио је- 
гуље када оставе слатке воде и пођу на далеки пут. Он 
је дефинитивмо утврдио места где оне бацају икру и 
где се легу јегуње наших и америчких слатких вода.

„Дубина мора на оном океанском простору где 
се та места налазе прелази 6000 метара, али још ни до 
данас није поуздано утврђена дубина на којој се врши 
бацање икре и развијање ларви из јаја. Од спњоштене, 
лиснате, провидне ларве, која постепено расте, постаје, 
после извесног времена, змијолика млада јегуња. За’ 
време тих промена, ларве путују из далеких места у 
Атланском Океану, где су се излегле, у слатке воде 
европскеи америчке. Заевропску јегуњу тај пут износи 
неколико хињада километара.

„Доспевши, после тог дуготрајног путовања, до 
морске обале, младе јегуње траже улаз у какву слатку 
воду. Но један велики број јегуљица, у главном му- 
шкараца, остаје крај обале мора, или се задржи на ушћу 
река, ие идући даље уз ову. Милијарде осталих јегу- 
љица, потпуно прсвидних и невидливих голом оку, 
хитају узводно, искоришћавајући и најмање поточиће, 
каналиће и барице, па чак и житко блато. Кад те јегу- 
њице израсту, код њих се појавњује нагон за распло- 
ђавањем, оне се враћају опет у море и са онима које 
су ту, близу обале, биле заостале почињу да се крећу 
у непрегледним масама на далеко путовање, а све својим 
плодиштима која се налазе у Атланском Океану између 
Бермудских Острва и Саргаског Мора.“

Мика ми показа прстом ту област на својој Мер- 
каторовој карти.

Ја сам јс посматрао са чуђењем.
„Зашто баш ту, натом делу океана?“, упитах га.
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Мика се насмеши, „Је л‘ те да је ово чудна ствар. 
Баш на овом месту, удаленом хиљадама километара од 
њихозог дотадањег пребивалишта. А до кога оне до- 
лазе уз огромне напоре и уз стотине опасности. — За- 
пгго баш ту — то се не зна.“

— „Чудна ствар!“
— „Још чудније је“, настави Мика, „ово: постоје и

у нашим европским морима пространи морски ровови и 
понори у којима владају исте животие прилике као и 
на саргаским плодиштима. Италијански биолози нашли 
су више таквих места, на пример једно у Јадранском, 
једно у Јонском, једно у Тиренском Мору са истом ду- 
бином, температуром, помрчином и истим салините- 
том као и на њиховим плодиштима. Па ипак јегула 
пролази кроз таква места или поред њих, нигде се не 
задржавајући и хитајући дањс ка Атлаиском Океану и 
његовим дубинама, где је први пут угледала свет.“

— „Шта или ко је води онамо?“
— „Ни то се не зна; кажу њен инстинкт/'
— „Учена реч за непроучену ствар!“
— - „Исто тако“, настави Мика, „загонетно је и то 

што се европске и америчке јегуље, толико сличне 
једне другима, и поред свега што им њихова плоди- 
шта леже наблизо, никад не мешају међусобно. Ларва 
европске јегуње никад не залази у слатке воде Север- 
ие или Јужне Америке, које су јој много ближе, а тако 
исто ларва америчке јегуље не залута у европске 
воде“.

— „Заиста чудновато!и
— „Али највећа и најинтересантнија мистерија 

везује се за питање: шта бива са јегуљом после њс- 
ног мрестења у саргаским плодишгима? Јер се одан- 
де није никада ниједна од њих вратила“.

— „Откуда се то зна?“
— „Одатле што досад ни најбрижњивијим испи- 

тивањима није пронађсна ниједна једина јсгул»а после 
бацања икре“.

— „По чему се познаје далије бацила икру или
није“.

— „То се можс увек тачно да утврди“.
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— „Па шта бива с таквим јегулама које су из- 
вршиле чин расплођаваља".

— „0 томе су могућне и постоје две хипотезе: 
или јегул>а угине после мрестења на лицу места, или 
продужава свој живот у морским дубинама, било она- 
ква каква је, било да се метаморсрозира у други неки 
облик".

— „Па како да се реши та алтернатива".
— „Само на тај начин да се из морских дубина 

извуку на светлост даиа егземплари јегуње, живи или 
мртви, који су већ обавили чин расплођавања“.

— „А Јоханес Шмит није у том успео?“
— „Није му пошло за руком; он је умро 1933

године“.
Мика се мало замисли, па онда настави: „Од оних 

милиоиа јегуња које су се окупиле на њиховом месту 
плодишта и онде обавиле свој чин расплођавања, из- 
вући коју из огромне морске дубине, теже је но што 
•го на први поглед изгледа. То, уосталом, и није посао 
биолога, већ посао рибара“.

— „Посао мајстора МикеИ
Њему севнуше очи. „Е кад бих у томе успео!“
— „То зависи и од рибарске среће“.
— „Мене је таква срећа, морам рећи, често по- 

служила. Ево да вам испричам овај случај.
„Давно пре но што сте ви дошли у нашу средииу, 

пратио ме једнога дана наш колега Богдан Гавриловић 
у риболов. Том приликом паде му његов цвикер са носа 
у воду и изгуби се онде. Покушасмо да га пронађемо, 
ио не успесмо.“

— „Сасвим разумл>иво!“
— „Чекајте!— Дан иза тога, одох са својим ри- 

барима на оно место где се то догодило. Спустисмо 
мрежу у реку и после кратког времена извукосмо њоме 
цвикер на површину. Богдан није могао својим очима 
веровати кад му га, неоштећеног, предадох.“

Он се опет мало замисли па рече: „Но јегула није
цвикер!“

— „Она је већа од њега!“
— „ А саргаско плодиште није маш питоми, плитки

Дунав.“
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— „Али онде има милиона јегуља!“
— „Имате право! — Итоминеда мира. — Радо 

бих пошао онамо да онробам своју рибарску срећу."
Тим се свршио тај иаш разговор, али сам знао да 

Мика неће мировати док не оствари своју смелу намеру. 
Ои је био — опет један парадокс његовог карактера 
— у неким стварима плашњива, а у неким другима 
неустрашима природа. Кад се иа нешто одлучи, он од 
тога не одустаје ма га главе стало. И ом се, заиста, 
није смирио док опет није угледао пучину Саргаског 
Мора, плодишта јегуња.

Лета 1938 године пошао је Мика у те крајеве из 
бретонске рибарске вароши Пемпол са експедицијом 
која је имала циљ да реши баш оно неосветљеио пи- 
тање живота и смрти јегуље. Ишло се правим путем, 
а како је брод био врло брз, стигли су већ петога дана 
изјутра у близину Саргаског Мора. Пошто су се на 
једном његовом крају задржали неколико часова да би 
посматрали сплетове алга који су већ били загустили, 
упутише се они право ка плодишту јегуља, Кад је ко- 
мандант брода, одредивши његов положај, нашао да 
се брод заиста налази на плодишту јегуља, његове 
машине су зауставњене, и брод је стао. Но како се на 
таквим дубинама мора над каквим се брод налазио, 
не баца котва, а струје и ветрови га лагано гоие и 
премештају, одређиван јс, с времена на време, поло- 
жај брода да би га, према потреби, враћали на место 
на коме има да се ради. За време тога рада, путници 
су у више махова ишли на оближња Бермудска Остр- 
ва, а најчешће у њихову чувену биолошку станицу.

Главни посао експедиције био је тај да се у ду- 
бинама од Ј000 до 1200 метара лови риба, очскујући 
да ће се на тај начин уловити и која јегуња која се 
измрестила. У том цил>у спремњена је и нарочита ри- 
барска мрежа, различита од дотадањих. Она је, заиста, 
хватала миого разноврсних животињица, али од јегуле, 
која је ту доле била заступљсна у нсвероватним коли- 
чинама, није било ни трага. Резултат експедиције био 
је негативан или једнак нули, пошто није ништа пи 
доказивао ни оповргавао.
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После таквог иеуспеха дошло се на мисао да се 
према стечеиим искуствима, начини иова, савршена 
мрежа за дубински риболов и њоме опроба срећа идућс 
године.

Тако је и било. У лето 1939 године упутило се исто 
друштво као и претходне годинс из исте бретонске 
луке у правцу Азорских Острва да онде опроба своју 
нову мрежу, а и ради лова полно зрслих јегуља у самој 
близини њиховог плодишта, па да затим окуша своју 
среНу на самом плодишту.

Нова мрежа за дубински океански риболов који 
је брод са собом носио, а у чијој конструкцији је наш 
Мика имао главног учешћа, била је ингениозно сми- 
шњена. Оиа је имала коиичан облик, а била дугачка 
25 метара. У себи је сакривала једну мању, исто тако 
коничну кесу која је пропуштала рибу у ону велику 
кесу, а спречавала је да одатле умакне. Но главне 
одлике ове рибарске мреже иалазиле су се на њеним 
крајевима. На њеном горњем крају, онде где је она 
била иајшира, налазила се, као какво предворје, једна 
решеткаста гвоздена конструкција која је оивичавала 
призматички простор широк 10, висок 2, а дубок 5 
метара. Кроз отвор од 10 на 2 метра улазила је риба 
у то предворје и кроз противну страну пролазила да- 
ље у мрежу. Под и таван тог предворја превучеи је 
решеткастом гвоздемом мрежом да она сече или про- 
пушта пз њега мул> морскога дна, а бочне стране тог 
предворја подешене су, изванредно духовито, гвозде- 
ним луцима тако да се оно, кад стпгнс на морско дно, 
извали у свој прави положај.

На другом крају мреже, онде где се налази врх 
њеног конуса, везан је гвоздени терет да би кеса, при 
спуштању у море, имала свој врх на доњем, а отвор 
џа горњем крају и да бп, кад мрежа стигне на морско 
дно и брод је почне по њему вући, ишла увек тако 
да отвор дође напред, а да врх кссе заостаје натраг.

За избацивањс мреже из брода, њено спуштање 
до морског дна и подизање натраг на брод била је
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начињена нарочита дизалица. Мрежа се, из заустав- 
л>еног брода, спуштала тако да јој врх конуса најпре 
уђе у воду, а најпосле !вен отвор. Тако усправно спу- 
штена мрежа силазила је до морског дна, а челични 
кабл на коме је она висила одмотавао се са својих 
вањака. Чим је врх конусне мреже ударио о морско 
дно, сигнализнрала је то нарочита електрична направа, 
смештена у терету везаном за тај врх. Кад је звонце 
јавило да је мрежа стигла на дно мора, брод се по- 
чео кретати унапред, а кабл се почео поново одмота- 
вати и спуштати у море. То би се зауставило када је 
било одмотано четири пута толико кабла колика је 
на том месту дубина мора. Онда се кабл затегао и 
почео вући мрежу по дну, а ова је гутала све на што 
је наишла на своме путу. Кад би дошло време за ње- 
но извлачење на брод, овај се зауставио, кренуо уна- 
зад док се кабл није исправио тако да је био успра- 
ван; онда се тек мрежа извукла на брод. Чсличии кабл 
који је брод са собом носио био је дугачак 8000 метара.

Све је, дакле, било спремно да не може боле 
бити. Пробе извршене у близини Азорских Острва 
дале су, одиста, одличан лов. Извучено је мноштво 
дубинских риба и морских организама; међу рибама 
било је и јегул>а, икрашица и млечњака, очевидно пол- 
но зрелих за мрестење кроз који дан.

Али то још није било оио што се тражило, трс- 
бало јс уловити коју јегуљу после њеног мрестења. 
Један једини такав егземплар био би можда довољан 
да се мистерија јегуле потпуно расветли.

Пуни наде кренули су наши научни путници пре- 
ма самом плодишту јегуле. УдаљавајуНи се постепено 
од Азорских Острва, мрсжа се спуштала у све веНе 
дубине и из ове извлачила на рибарски брод све чуд- 
новатије морске организме, међу којима је увек било 
јегуља икрашица и млечњака.

Јсднога дана, када је мрежа била спуштена до 
морскога дна којс је лежало на дубини нешто веНој- 
од хил>аду метара и она била вучена по њсму дуже 
времена, учесници су баш ишчскивали да се мрежа 
почнс дизати са дна, кад се брод изиенада затресе и 
застадс. Било је очевидио да је мрежа негдс запела
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на дну. Брод крену лагано уназад, а кабл је постепс- 
но намотаван на своје ваљке. Кад се видело да јс кабл 
потпуно усправан, што је значило да се брод налази 
управо над оним местом где се мрежа закачила, по- 
гонске машине су заустављене, а ставлене у рад онс 
које је требало да извуку мрежу из мора. При томс 
раду поче се брод постепено иагињатн на ону бочну 
страну са које су машине затезале кабл, затим се за- 
тресе и усправи се, а парни чекрци стадоше се магло 
окретати и великом брзином намотавати кабл. Потрес 
је био толико јак, да су неки путници попадали по 
палуби. Кад дођоше к себи, видели су шта се десило: 
кабл се прекинуо, а мрежа, са свим оним што је дотле 
изловила, остала је за навек на дну мора.

Сигурно се мрежа закачила за нешто што није 
могла да повуче са собом. Како је морско дно на том 
месту доста равно и мулевито, Мика је био мишлења 
да се мрежа закачила за некакав потонули једрењак.

Учесници експедиције били су близу очајања. Баш 
онда када су били пуни наде и уверени да су стигли 
на домак своме циљу, срећа их је изневерила. Остав- 
ши тако без свога главног алата, њима не преоста 
ништа друго, но да се, потиштени, врате својим ку- 
ћама. Само наш Мика није изгубио наду и самопоу- 
здање већ је узвикнуо: „Вратићемо се, обогаћени овим 
жалосним искуствима, идућег лета опет овамо, а по- 
нети са собом још коју резервну мрежу, да нам се ие 
деси ово што нас јс сад затекло".

Но таман се Мика вратио у Београд и испрпчао 
нам своје доживљаје и будуће планове, великс силе 
заратише, а Атлантски Океан се преобрази из ловп- 
шта риба у ловиште бродова и подморница. Мика увиде 
да о скором путовању онамо нема ни говора, он на- 
писа и даде у штампу свој недовршени роман о јс- 
гули, да му кад тад дода завршни егшлог. Но ток 
светских догађаја осујетио је то, носећи и нас у вртлог.

То смо сви предосећали и о томе често разгова- 
рали; наши састанци и наше рибарскс вечере изгуби-
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шс своју некадашњу веселост. Пошто је навршио своју 
седамдесету годину и наш факултет га изабрао за 
свог почасног доктора и хонорарног наставника, Мика 
је ступио у пензију, али је остао веран нашем дру- 
штву и нашем семинару. Ту смо се редовно састајали.

Једнога дана, у лето 1940 године, седео сам са 
њиме и са још неколико колега у нашем семинару, 
разговарајући се и пијући каву. Захвалих му што ми 
је, првом међу свима, предао свој укоричен ,.Роман 
јсгул>е“ са врло љубазном посветом. Запитах га: ,,На 
чему радите сада?“

— „На бургијама“, одговори ми он. — То је зна- 
чило да ради на каквој мањој математичкој расправи. * 
— ,,А на чему радите ви?“ запита ме он.

— ,,На мојој купусари“. — То је значило да ра- 
дим на некаквом подебелом делу.

— „А, јест, на вашем „Канону“. — Па како на- 
предује посао?“

— „Не видим му краја! — Дело ће имати преко 
600 страна квартова формата. Како се оно штампа на 
страиом језику, морам да га, целог, откуцам иа писа- 
ћој машини и искалиграфирам све његове матсматичке 
обрасце. Па силне нумеричке таблице и разне фигурс. 
Пропадох од посла! А бојим се да га сваким даном нс 
пресече и осујети рат.“

— „Па неће вад*да!“, рече Мика.
— „Имам, драги колега, рђав преседан. Мојс прво 

дело прскинуо је први светски рат баш када сам пре- 
писивао у чисто његову тринаесту страну. Но свс се ипак 
добро свршило. После пола године прекида, пропедене 
у разним затворима и логорима, ја га могах наставитм 
и довршити. Али та несрећма тринаеста страна урсзала 
ми сс у памети и улила ми страх. Кад сам ири машип- 
ском препису мога „Канона“ дошао на његову тринассту 
страну, толико сам се упрпио и унервозио да је била 
прспуна грешака; морао сам је поново откуцати.“

Моје колеге прснушс у смех. Ја иаставих своју причу.
„Кад стигох до трипаестог параграфа свог дела, 

прикупих сву снагу да га без грешке откуцам, а кад 
ми то испаде за руком, увидех да сам карбои-папир 
који ми је давао други егземплар преписа тако иесре-
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ћно положио између оба листа да је препис остао бео, 
а оригинал га имао изврнут на полеђини. Морао сам 
и тај параграф, који је, срећом, био кратак, поново от- 
куцати."

Моје колеге почешс опет да се смеју, а Мика рече: 
„Нисам знао, колега, да сте сујеверни; то вас је и начи- 
нило плашл>ивим“.

— ,,Може бити“, рекох, „но слушајте шта је било 
даље! Моје дело подељено је и у поглавља. Кад, ево, 
стигох до тринаестог од њих, ја засуках рукаве. А по- 
литичка ситуација је, као што видите, све гора и црња.“

Мика се усплахири, па ме онда брзо упита: „Па 
јесте ли свршили то тринаесто поглавље?"

— „Јесам!“
Блажени осмејак обли Микино лице, он одахну ду- 

шом и рече: „Хвала богу!"
— ,,Аха, мајсторе!с<, узвикнух. „Нисте сујеверни.

а паде вам ипак камен са срца кад чусте да сам пре- 
бродио то тринаесто поглавл>е.“

Ударисмо у смех, а Мика се збуни, слегну раме- 
нима и признаде: „Истина је, паде ми камен са душе.“

Ми се замислисмо, а Мика рече: „Ето видите шта 
учини од нас ова тешка неизвесност!“

— „Над нама је“, рече један од осталих наших ко- 
лсга, „небо, потамнело од тешких облака, а ми стрепи- 
мо од олује и грома.“

— „И да нам се не сручи какав тежак град на 
наше главе“, додаде други.

А тај град се, одиста, сручио! Таман је моје дсло 
било срећно отштампано, а на Београд се сручишс не- 
пријатењске бомбе, он постаде жртва мучког напада 
иепријателских авиона. Мика је тога дана као резервии 
потпуковник, пошао са Главним штабом војске у Босну, 
где је пао у немачко ропство.

Одатле се вратио тек идуће јссени. Дошао јс 
уфитиљен, али здрав и чио и убрзо добио свој нор- 
мални изглед. Вратила му се и његова стара ведрина 
и вол>а за рад. Подносио је, са непоколебљивом вером 
у бол>у будућност, све невол>е окупаторског режима. 
Његов виноград запосели су нспријатсљски војници. 
Он иије могао вишс ни на Саву ни на Дунав, али му
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је његова соба за рад била доволно поприштс за живот 
и науку; њој се посветио сасвим, не водећи рачуна о томе 
када ће плодове тог свог рада моћи изнети на светску 
пијацу. Слично је било и са нама, његовим колегама. 
Ту годину дана после Микиног повратка из ропства 
проведосмо радећи, састајући се и разговарајући о на- 
уци и о бојним догађајима.

Почетком године 1943 поче Мика нешто да мрша- 
ви. То иам у оном изгладнелом Београду није упадало 
у очи, па се ни он ни ми на то не освртасмо. Но он 
поче да слаби и престаде да излази. Седео је по цео 
дан у својој соби и писао. Но морао је сваки дан малко 
да прилегне, с почетка једанпут дневно, па касније 
двапут, па све чешће пута. „Опростите“, говораше нам 
он, „морам да се мало испружим.“ И настављао је својс 
разговоре са нама несмањеном пажњом и свежииом 
мисли и речи. Напослетку паде сасвим у кревет.

— „Шта вам је, мајсторе?“, усудих се да га упитам.
— „Па ето видите, нешто сам ослабио.“
— „Да ли знате узрок?“
— „Како да не знам? Не једем.“
— „А зашто?“
— „Што ми јело не прија.“
— „А ви једите силом!“
— „То није ни од какве фајде.“
— „А боли ли вас штогод?“
— „Боже, сачувај! Осећам се врло добро, спавам 

одлично. Овакву болест могу и свом најболсм прија- 
тсљу пожелети.“

— „Па што, мајсторе, ие запитате лекара?“
— „Били су нски дан њих тројица код мснс. На- 

ђоше се овде, тобоже, пуким случајем, па хајде, кад су 
всћ ту, да ме прегледају.“

— „Па шта рскоше лекари?“
— „Ништа. Знају они исто толико као ја и ви, па 

ни толико. Ја, на пример, знам ово: Ако моје слабљс- 
њс продужи овом брзином, нсћу дожмвети Духове.“

— „Ех!“
— „То сам тачно израчунао!“
— „Екстраполацијом. — То јс нспоуздан рачуп!“
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— „Ја рекох тачно: ако моје слаблење продужи 
овом брзином<с.

— „А ако стане, па окрене на боље?"
— „Онда ћу се опоравити и опет стати на сиагу. 

И то може да се деси.“
— „Убеђен сам да ће тако бити. Кад вас ништа 

нс боли и добро се осећате, вратиће вам се воља за 
јслом. — А онда смо на коњу!“

— „Па и ја се надам. Али манимо се моје сла- 
бости; имамо ми паметнијих разговора."

У таквом расположењу, без бола, узбуђења и 
страха, не тужећи се никоме и не јадикујући, дочекао 
је Мика своју смрт и угасио се као догорела свећа 8 
јуна 1943.

Опојан је у Саборној цркви. Ту се окупио, да му 
ода последњу почаст, цео стари Београд, од некадашњих 
министара па до Микиних рибара. Ту сам се, говорећи 
у име Српске академије наука и у име Филозофског фа- 
култета нашег Универзитета, опростио са њиме овим
речима:

„Пред смртним остацима свога бесмртника опла- 
кује српска наука свог највећег математичара Михаила 
Петровића. Са њиме се та наша наука, ношена широ- 
ким крилима његова генија, уздигла до висине да је 
сагледа цео научни свет. Зато смрт Михаила Петровића 
није само наша национална жалост, него и тужан дан 
за ону област људске мисли која претставља врхунац 
пирамиде егзактних наука. На тај врхунац узлетсо јс 
Михаило Петровић већ у својим младим годинама када 
је, свршивши Велику школу, отишао у Париз да се 
онде, на тадашњем најбујнијем врелу математичког зна- 
н»а, жедан иапоји и да, оваплоћен духом те науке, до- 
пре до оних њених граница где почињу њенс нове не- 
испитане области. Он их је, већ у првом свом налету, 
прекорачио својом докторском тезом коју је бранио 
1894 годинс на Париском универзитету пред комисијом 
У којој су седела тадашња три најславнија математича- 
ра Ермит, Пикар и Пеилеве. Те године вратио сс Ми-
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хаило Петровић као готов и познат научник у Београд, 
и заузео ту, изабран за редовног професора Велике 
школе, место првог и највећег нашег математичара. 
Тај положај задржао је до своје смрти — пола века.

„Он је у нашу средину донео и посејао семе ма- 
тематичке науке, и ту начинно расадник математичког 
знања. Четрдесет шест класа математичара били су ље~ 
гови ђаци који су знања, стечена у његовој пјколи, пре- 
сађивали широм целе нашс отаџбине. Али се његов 
наставнички рад није ограничавао на образовање сред- 
њошколских професора математике, већ је ои од својих 
талентованих ђака стварао научнике и оспособњавао 
их да самостално и са успехом обрађују оне области 
математичких наука које је он прокрчио.

„У научном раду он је предњачио нама свима. Од 
године 189-1 када је у извештајима Француске академије 
наука публикована прва његова научна расправа, он 
је досад објавио две и по стотине иаучних радова, 
од којих су њих дванаест засебна научна дела. Било 
би, дакле, немогуће овде саопштити и наслове његових 
радова, а камоли дати о њима и најлетимичнију ана- 
лизу. Ти радови, који улазе у област алгебре, аритмети- 
ке, интегралног рачуиа, теорије функција, диференци- 
јалних једначина, геометрије, математичке физике, хе~ 
мије и опште феноменологије, такве су природе. да је 
већ само разврставање њихово у те поједине области 
егзактних нзука тешка ствар. Јер је једна од главних од- 
лика Петровићевог научног рада и мстода било: прона- 
лажење веза између појава и факата који нам изгле- 
дају сасвим диспаратни. Проналазећи такве неочекива- 
не везе, он је често прекорачавао и крајње границе 
испитаних области и откривао нове пределе.

„Својим научним радом прокрстарио је Михаило 
Пстровић целу широку државу математичких наука, не 
боинући се за њсну обласиу подслу. Тако јс Михаило 
Петровић израђивао математичкс науке у њиховој уну- 
трашњости и проширивао их на њиховој псриферији. 
Сви његови радови носе печат оригиналности, они по- 
стављају и решавају иове проблсме, стварају нове ме- 
тоде и проналазс нове везс. Њсгова генијална инту- 
иција била је бујно врело из кога је црпсо своје ра-
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дове. Тај се. извор није, до последњег даха његовог, 
замућивао ни пресушивао и зато је могао да матема- 
тичке науке обогати богатом ризницом нових текови- 
на. Он је ту ризницу привређивао за науку, а не за 
себе. Јер му никада није ни на ум падало да из ње 
извуче личне користи, почасти и славњ?. То је била 
једна од најлепших црта његовог карактера и целокуп- 
ног његовог рада. Он није тежио за тим да му се име 
објављује свету великим звоном, већ је радио у тиши- 
ни, повучен, окружен троструким бедемима од широ- 
ког света и његове граје.

„Али Михаило Петровић није, поред свега тога, 
био сува научничка природа. Он је био човек пун осе- 
ћања, и знао је да ужива у свему што му је живот пру- 
жао. Волео је друштво и музику, свој омиљени спорт 
и путовање. Проводио је дане у риболову на Сави и 
Дунаву, а месеце на широком мору, крстарећи између 
једног и другог пола Земљиног. Исто оно што је био 
у иауци, неуморни путник и истраживач, то је био и у 
животу. И зато је његов живот био хармоничан, ис- 
пуњен у сваком моменту његовом. И зато је тај жи- 
оот тако брзо прохујао, брзо као какав леп сан. То 
је болио, али и утешно, јер мало ће се њих наћи који 
су тако лепо, плодно и достојно провели своје дане 
као Михаило Петровић и који су оставили иза себе тако 
дубоког трага у науци и тако чисту успомену као он.

„Миран,тих, скроман, човечански једноставан, над- 
човечански обдарен, Петровић је био један од највећих 
синова наше земл»е.

„Са њиме иосимо у гроб великог научника наше 
расе. Он је био слава и нашег Универзитета н наше 
Акадсмије. Он, чијим је радовима био отворен цео 
свет, дао је нашој Академији наука велики број науч- 
них расправа и три дела, а нашем Филозофском фа- 
култсту три своја уџбеника. Члановима тих институција, 
у чије име говорим, поклонио је своје срце и прија- 
тсљство. Сви ми тугујемо за њим, а поносимо се што 
је међу нама живео, а иза смртн оставпо своје ве- 
лико научно дело н своју светлу успомену.“
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АНЕКДОТЕ ИЗ ЖИВОТА МИХ. ПЕТРОВИЋА
Н а п иса о

ЈЕЛЕНКО МИХАИЛОВИБ

Рибарски шегрт, калфа, мајстор.

Још као дечака, гимназисту, Мику је привлачила 
Сава и Дунав и у слободним својим часовима радо се 
бавио поред њихових обала. Нарочито је ишао онамо 
где су пецачи бацали удице, па је и сам за време школ- 
ског одмора почео са пецањем риба. Ну, тај га рад 
није одушевио, јер се при томе губило време, а више 
пута није ништа, или нешто врло мало ухватио. Поред 
дунавске обале виђао је прави риболов са нарочитим 
мрежама. Та врста риболова га је одушевила и он се 
почео састајати с аласима, распитивао се за сваку сит- 
пицу рибарења. Један алас је заволео Мику па му јед- 
ног дана рече: „Ако баш хоћеш да будеш алас, 'ајде 
да будеш мој шегрт па ћу те свему научити". Мика је 
пристао и тај га алас (Гашпар ,,Чукња“) пријави у 
есиаф. Тако је дошао у ближи додир и са другим ала- 
сима, па се најзад спријатењио с њима. Умео је да нх 
занима и да нх придобија за себе. Ишао је са њима у 
лов и по обалским кафаницама, куда су они одлазилп 
по повратку из лова и пре поласка у лов. Тако је по- 
степено улазио у све танчине аласког живота, па чак 
и у њихове приватне, међусобне односе. Тако јс Мика, 
и поред извесне суровости самог аласког живота, на- 
шао да у томе има и много романтике. Аласки занат 
јс врло брзо савладао тако да су га врло рано подврг- 
ли калфенсхом исппту, и он је испитну комисију (еснаф), 
изнсна^ивао својим стручним одговорима. Тако је по- 
стао аласки калфа (1888), а доцније је положио испит 
и за мајстора за врсме ферија по свршетку етудија на 
Великој школи. „Мајсторско пнсмо рибарског еснафа“ 
дало му је право да може јавно и самостално водити
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аласки занат са свима правима, дужностима и обаве- 
зама, које су законом скопчане са тим позивом. Он је 
имао сав свој властити алат за риболов, разне пређс 
(мреже) велике и мале, чамце и др. Држао је и момке 
(калфе и шегрте), који су и сами рибарили, кад је он 
био заузет другим пословима. А кад је он „силазио на 
воду“ — тада је сам руководио целокупним послом по 
неколико дана. Тада се ни у чему није разликовао од 
обичних аласа. С њима је ловио, с њима јсо, с њима 
је спавао ноћу поред обале и по врбацима. У опште је 
живео у то време потпуним аласким животом и сви су 
га аласи необично волели и поштовали.

Први ордек

У току отслужења ђачког рока Мика се налазио у 
логору УИпешадиског пука на Бањици. Једном је добио 
дозволу за „излаз у варош“ до одређеног сата. Вра- 
ћајући се благовремено, успут му је отпала потпетица 
на цокули (штикла) и он ју је закивао колико је могао. 
Због тога задоцни и не врати се у логор „на време“. Ко- 
мандир га, по обичају, казни да отстоји 4 сата „у ко- 
чићима" на сунцу. Мика је одмах ушао у круг ограђеи 
кочићима. Случајно се десило да је тога даиа коман- 
дир, уз званичну пошту, добио и један акт са дипло- 
мом и орденом Светог Саве V степена, којим јс Мика 
био одликован. У акту је стајало да се тај орден и ди- 
плома преда Мики. Командир се изненадио и зачудио 
како то да један редов-Јјак већ добије орден, а он 
као капетан још нијс имао никакво одликовање. Дуго 
се мислио да то није каква грешка, па је неколико пута 
прочитавао и превртао и акт и диплому, и најзад сс 
реши да поступи по наређењу. Наредио је да Мику зов- 
ну из кочића. Баш тога тренутка Мика се био спустио 
да мало седне, па му се чинило да га војник зове због 
тога што је седео, а морао је да стоји. Мика јс одмах 
устао и рскао посилном да још нијс истекао рок за

74



излаз, па је и даље остао у кочићима. Али кад је по- 
силии по други пут дошао и казао да га командир зо- 
пе да одмах дође у канцеларију — изишао је и јавио 
се командиру
га је командир љубазно примио. Саопштио му је

потпис и, предајући му орден и диплому, посавето- 
вао га је овим речима: ,,Види се да си ти „нека зверка“ 
кад си добио орден, али пази убудуће, кад си заслужан 
у цивилу, труди се да будеш добар и у војној дужно- 
сти“. Микаје, примивши орден, прописно поздравио ко- 
маидира: „Разумем, господине капетане“... И изишао.

Мика је највише волео тај орден, иако је доцније 
имао врло висока одликовања.

с извесном зебњом. Изненадио се кад
акт

па

У музнчкој школи

ПоредДунава налазилесу се аласке кафанице„Бор- 
ча“, „Спуж“, „Златан шаран“, „Јасеница“ и др. Ту су се 
аласи сваке вечери веселили кад дођу из лова. Сав свој 
лов продаду на самој обали рибарским трговцима, који 
их износе на пијаце. Добит поделе па сваки иде у своју 
кафану и седи док не попије „свој тал“. Одморе се по 
један дан, па онда опет одлазе у лов, сваки са својом 
партијом. У те су кафанице сваке вечери залазили н 
свирачи са Чубуре и живели од своје зараде, свирају- 
ћи и певајући аласима. Мика се редовно налазио у дру- 
штву с аласима по тим кафаницама, налазећи задовол>- 
ства у њиховом весел>у. Тако је заволео и чубурску 
музику и зажелео да је и сам научи. Нарочито му се 
допало свнрање и певање свирача Арсе Јовановића, са 
надимком „Шкембоња“ иако је био танак и сув „као 
глиста“. С њим се и погодио да га учи свирању. Хо- 
иорар је био 125 гроша месечно (25 дин.) и покаткад 
старо одело и обућа. Тај његов учитењ музике дола- 
зио је Микиној кући у одређене дане и остајао по цело 
по иодне. Кад је Мика свршио ту музичку школу, његов 
учител> Арса ипак је долазио с времена на време Ми-
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киној кући да добије по који грош „пензију“ и нешто 
етаро да понесе. Мика ми је причао да је тај његов 
учитељ Арса био врло строг, умео је каткад и да га 
удари гудалом по прстима, кад их Мика није тачно по- 
ставио на виолини где треба, да би добио жељени тон. 
Тако је тај Арса навраћао и к мени. Кадгод сам га 
запитао какав му је Мика био ђак, он се увек насме- 
шио и увек је одговарао: ,,Био је добар... Учио је добро... 
Али ме је претекао... Сад он свира бол>е од мене“!....

Гости прн рнбарешу

Мика је покаткад позивао своје другове и прија- 
тење као госте да виде како се врши риболов у већем 
обпму. То је обично бивало или упролећс или ујесен. 
Држао је у Макишу једно ловиште, велико језеро ,,Ви- 
лиман“ са много риба. Кад се спролећа излије Сава из 
свога корита поплави цели Макиш и тада се по Маки- 
шу растури много рибе. Кад се Сава врати у своје ко- 
рито, рибе се скупљају у дубоке макишке увале и тако 
се прекине веза са Савом, а све се рибе задрже у тим 
увалама. Кад се гости искупе, онца Мика као мајстор 
и неколико чланова друштва ,,Суз“ као калфе и шегрти 
лове по Вилиману најпре да се осигура ручак. После 
ручка се лови за задовољство гостију. Једно забацива- 
ње мреже донесе кадгод по 50, па и преко 100 кг. 
рибе! Колико год се ухвати рибе за после подне — це- 
ла количина припада гостима као поклон. Лов се по- 
дели на онолико једнаких делова, колико јс гостију и 
сваки свој део носи кући. Понекад свака гомила доби- 
је иарочити број, а сваки гост вуче коцку ио којој узи- 
ма одговарајућу гомилу риба. Један такав део износио 
јс каткад по 10 до 15 кг. рибс
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Микино свирачко друштво

По повратку са свршеног школовања из Париза, 
Мика је овде у Београду отпочео најинтензивнији рад 
у три правца, једновремено и са истим одушевљењем: 
на науци, риболову и свирању. Риболов је обавњао као 
мајстор великог стила, као високо музикалан, свирао 
је за своје лично задовоњство, најпре сам у својој кући, 
али је желео да састави и „мало друштванце“, да би 
свирање било изразитије. Често ми је говорио да нс- 
обично воли наше народне мелодије онако како их 
свирају „емпирички свирачи“ (без нота). Ради тога је 
залазио у све кафане, где је свирала која дружина, да 
би научио нове мелодије које није знао. Ја сам му нај- 
чешће правио друштво у таквим приликама. У оио врс- 
ме најпознатије су биле такве свирачке дружине „Мија 
Јагодинац", „Андалија", „Ђокица Зајечарац", „Јова Ја- 
ре“ и др. Укслико је више слушао такве дружине, уто- 
лико је више у њему расла жел>а да састави и своју 
дружину. Прилика за то указала се за време бербс 
грожђа у његовом винограду на Топчидерском Брду 
1893 г. Берба му је увек чинила једно од најмилијих 
задовоњстава, и увек ју је обавлао сам уз припомоћ 
3 до 4 најинтимнија пријатела, са којима се најчешће дру* 
жио. Кад се заврши бсрба, измула грожђе и све то 
смести у бачве, онда настане вечера и веселе са свир- 
ком и песмом. Сваки од позваних пријатела „за бербу" 
дошао је са својим инструментом за свирање. Те годи- 
ие било је необично расположење код свнју. Тада је 
Мика предложио да оснују засебан оркестар и да сс 
поврсмсносастају кодсвакогредом на овакве другарскс 
ссдслке и код појединих пријатеља. Сви смо одушсв- 
лено прихватили и заветовали сс да ћемо сс увск са- 
стајати кад мајстор Мика на то позовс. Тај наш завст 
трајао је без прекида пуних 50 година. Тако јс спонта- 
но постало прво „свнрачко друштво Микино“. које сс 
састајало од квартета и бубња. Прву виолину, као 
ппимаш, држао је мајстор Мика, другу виолину пок.

;

77



Коста Ј. Ђорђсвмћ, машински инжељер, брач пок. Све- 
толик И. Поповић, бродарски инжењер, контра-бас 
пок. Душан Протић, чиновник Управс фондова, а ја 
сам држао бубањ и др. Доцније је то друштво узсло 
назив „Суз‘\

Друштво „Суз“

У јануару 1896 г. Мика је своје прво „свирачко 
друштво“ проширио у оркестар осредње композиције 
са повећаним бројем виолина и брачева, једним челом, 
још једним контрабасом и другим инструментима. Тада 
је окрестар имао 12 чланова. На првом састанку Мика 
је предложио да друштво узме назив ,.СУЗ“ и да 
установи своју славу. С новом композицијом чланова 
Мика је држао нарочите састанке у кућама појединих 
чланова ради вежбања, како би сви схватили манир 
његовог свирања и његових скала, односно интона- 
ција. Основии тон Микиног свирања био је виши од 
основнога тона ноталие музике. Микино свирање имало 
је пет интонација са овим називима: .,суз“ (одговара 
интонацији С-биг), „кркалеска“ (П-биг), „дур“ (С-биг), 
„рсп“ (Е-с1иг) и „реп од репа“ (Р-с1иг). По првој инто- 
нацији друштво је добило својс име.

Чланови друштва били су стални. Само у случају 
да неки члан буде премештеи из Београда, или на 
случај смрти кога члана — упражњено сс место по- 
пуњавало избором кандидата. Мика је примао само 
оног кандидата за кога он и чланови зиају: да је не- 
оспорно поштеи и честит, да је савршеи свирач, да 
је севдалиске природе, да јс спреман доћи на састанак 
у свако доба и без поговора, кадгод будс позват.

Микин рспертоар био је врло обилан. Бројао јс 
преко 700 мелодија народиих игара, 240 мелодија на- 
родних пссама и око 90 других иародних мелодија са 
целс територије Југославијс. Од тога броја, преко 300 
мелодија народних игара давно су биле већ изостав-
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лсне из праксе и ниједна свирачка дружина није их 
свирала, осим Микине. То су, међутим, компликова- 
није композиције и ванредно пријатне и севдалиске. 
Да би се и оне сачувале од заборава, Мика је у јесен 
1940 г. на молбу управе Београдског радија, са неким 
члановима друштва 15—20 дана узастопце свирао те 
заборављене мелодије у студију, где су пренашане на 
грамофонске плоче. И кад је већ све било готово, из- 
био је рат и приликом бомбардовања разорењем Бео- 
градског радија, разорене су и те плоче. Том ката- 
строфом и смрћу Микином (1943) све оне лепе народнс 
мелодије предате су дефинитивно забораву.

По повратку Микином из заробњеништва, у три 
маха сазивао је четири последња члана на интимне 
састанке за време окупације (1942). Говорило се о об- 
нављању друштва ,.Суз“, што је он веома јако желео. 
Уговорсно је са изабраним новим члановима: да се 
први састанак нове екипе одржи свечано, чим наша 
држава буде ослобођена немачке окупације, и он је 
једва чекао да се та прилика укаже. Но, он није до- 
чскао тај радосни дан; а на годину дана после њега 
умро јс још један од најглавнијих чланова друштва. 
Од предратне екипе сада су у животу још свега два 
члана.

V.

1

:

:

Пруштвеиа слава св. апостол Фнлпмон

Да би Микино друштво „Суз“ имало приликс да 
сс одужи многобројним својим пријателима. који су 
га у току годиие позивали на весеље у својим домо- 
вима — Мика је предложио да друштво утврди један 
такав дан у години када ће угостити свс своје дома- 
ћиие н пријателе, и да се тај дан сматра као друш- 
твена слава. По препоруци ондашњега митрополита 
Мнхаила, са којим се Мика изближе познавао, друшт- 
по јс фиксирало дан црквсног празника Св. апостола 
Филимона, 5 децембра, послс завршене бербе грожђа
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и кад почиње прво отакаље вина. Тако је установље- 
на слава друштва „Суз“. Прослављена је први пут 
1896 г., кад је остварена давнашња Микина жеља да 
има свој „пуни оркестар“. Поред редовне славе, тада 
је установљена и ,,патарица“. На славу су позивани 
само мушки домаћини и пријатељи, а на патарицу они 
исти са свима својим фамилијама (без деце). Слава је 
одржавана утврђенога дана, а патарица доцније; на 
3—4 месеца, једнога подеснога дана после славе.

За славу и за патарицу чињене су велике при- 
преме. За огроман број званица, бивало их је по 500 
и више особа, требало је снремити добру вечеру. Ради 
тога је Мика са свима сузовцима и својим момцима- 
аласима ишао у лов већ на 10-15 дана пре славе, 
свакога дана. Сав се лов чувао у баркама и све што 
се тих дана улови, потроши се за славску вечеру од- 
носно за патарице. Вечера се састојала од спремљених 
разних риба, а и од других печења. Специјалитет та- 
квих вечера била је нарочита „Микина аласка чорба“ 
коју је он сам спремао по своме рецепту, а који је 
био његова тајна. Открио ју је само једној особи, чла- 
ну породице једнога члана друштва. За покриће ре- 
жиских трошкова, сваки је гост био дужан да при 
доласку положи у „марамче 20 гроша готове паре“ 
(4 динара). Госте су за време вечере служили само 
чланови друштва са својим мајстором.

Пре вечерс обављало се сечење колача и мало 
послужење После вечере „цумбуси бал“. Вечера, џум- 
бус и бал увек су били проткани разним друпггвеним 
традицијама, а Мика је нарочито полагао на то да се 
све друштвене традиције стриктно изврше.

„Цјеломудрија оаога свста“

Тај назив Мика јс дао јсдној нарочитој књизи, 
која је установљена њсговом иницијативом, а па чијој 
јс изради облигатно учествовало иело друштво „Суз“,
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као и миогобројни пријатсљи друштва и по цслој Ју- 
госдавији. К1вига је била састављена од многобројних 
картона, на које су током времена лсплени разни 
огласи и текстови, штампани у повременим листовима 
и књигама. Међу огласима је врло често бивало неких 
са текстом незгодним, смешним, наивним, простоду- 
шним стилизацијама, штампарским грешкама, двосми- 
сленим итд На такве огласе обично није нико обра- 
ћао пажњу. Али их је Мика уочио, па их исецао, а 
доцније су то чинили и сви чланови његовога дру- 
штва. Исечци су распоређивани на нарочите картоне. 
На тај је начин постала књига ,,Цјеломудрија овога 
света", која је при крају 1940 г. имала 29 свезака ве- 
ликог формата. Из те књиге читано је по неколико 
картона приликом сваког друштвеиог састанка у кру- 
гу пријатења. Читање огласа и потребни коментари 
била је моја дужност. Та редовна тачка сваке вече- 
ринке изазивала је необично веселе момснте и бучно 
расположење. Одржавање те тачке имало је и једну 
позитивну страну, јер се приметило да је доцније та- 
квих огласа бивало све мање у дневним листовима. — 
Од свих тих свезака сачувана је само једна, која сс 
за време борбе 1944 г. није иалазила у Микиној кући. 
Свс остале које су се налазиле у његовој кући, упро- 
пашћене су. — Неколико таквих састава иавешћемо 
на крају, из оне једне сачуване књиге.

Офицпрска каријсра

Ммка је обавезни ђачки рок у сталном кадру от 
служио у београдском гарнизону. По отслужењу ђач- 
ког рока положио је испит за резсрвног пешадиског 
официра. Последњих година прошлог века наша је 
војска оскудевала у инжењерским официрима, наро- 

резервним. Потреба да се тај кадар прошири 
указала се за врсме грчко-турског рата 1897 г. Тада 
јс Министарство војно откомандовало

чито

нз пешадије око
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100 резервних официра са факултетском спремом, ин- 
жењера и професора математике и физикс — и рас- 
поредило их по инжењерским резервним трупама. Сви 
тако откомаидовани официри морали су претходно 
свршити иарочнти, стручни једномесечни инжењерски 
курс, који је одржан у две партије, у два узастопна 
месеца (у Нишу). По свршетку тога курса полагао се 
испит. Ко је положио тај испит, остајао је и дал>е пе- 
шадиски официр распоређен у инжењерији, а ко га 
није положио — враћем је у пешадију. Тако смо Ми- 
ка и ја били откомандовани из пешадије у иижење- 
рију, били на првом инжењерском курсу и положили 
одговарајући испит. Ми смо онда били у чину поруч- 
ника. Решили смо се да положимо и стручни испит 
за чин инжењерског капетана. Програм за тај испит 
био је онда апсолутно исти као и за чин активног 
инжењерског капетана. По повратку са тога курса од- 
мах смо се почели спремати за тај испит. Кад смо 
били спремии, после два месеца непрекиднога рада, 
пријавили смо се и положили тај испит у марту 1898 
г. током 8 дана. Наскоро после тога били смо и де- 
финитивно преведени у инжењерску струку. Просла- 
вили смо ту промену врло бурно аласком вечером 
најпре у Нишу, у кругу инжењерских официра, а по- 
том и у Београду у кругу наших пријатеља. Од целе 
оне групе 100 откомандованих пешадиских официра, 
једино смо пас двојица положили стручпи, војии ии- 
жсњерски испит и у том роду ору;кја дотсрали смо 
до чина резервног инжсњерског потпуковника.

Микипе 1урпе|с

Микајсмного путовао иу томе је налазио најве- 
ће задовол>ство. Његова су путовања била двојака, 
иословна и дуготрајна, и приватна из задоиол.етва. 
Ишао је и сам, а и са друпггвом „Суз“. Кад јс са 
друштвом путовао, сваки је члан имао нарочита име-
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на и ^утовали су инкогнито тако да у месту, гдс је 
друштво било, нико није знао каква је то „музичка 
капела давала концерт и бал“. Тако је Мика са својим 
оркестром давао концерте и свирао балове у Младе- 
новцу, Аранђеловцу, Паланци, Трстенику, Врањској 
Бањи, Врањи, Цариброду, Пироту, Ристовцу, Ћуприји, 
Смедереву, Вел. Градишту, Земуну, Ст. Пазови, Срем. 
Карловцима, на Венцу Фрушке Горе, у Новом Саду, 
Новом Врбасу, Бач. Паланци, Србобрану. У сваком 
том месту било је врло интересантних епизода, које 
је Мика нарочито желео, па их је чак и изазивао.

Једну од таквих интересаитних турнеја извршио 
је Мика улето 1910 г., када је са својим квартстом 
ишао први пут дд види Софију. Он ју је доста добро 
позиавао већ и из мојих описивања из доба мога сту- 
дирања котлина Западног Балкана на Бугарској те* 
риторији. Тако је знао да на Витошу постоје и сне- 
жни сметови преко целога лета. Удесили смо тако да 
22 и 23 јуна (по ст. кал.) проведемо у Софији, 24 јуни, 
кад пада његова и моја летња слава Св. Јован, да про- 
педемо на. „глечерима Витоша", 25 јуна да видимо 
„ноћни живот“ у Софији, а 26 јуна повратак из Со- 
фије. Све је испало како је предвиђено. Сваки је да- 
тум испуњен бавлењем у Софији. Ну, од целога про- 
грама испуњена је самс тачка на Витошу, али главну 
тачку — Софију нисмо видели.

Са Софиске железничке станице одвсзли смо сс 
22 јуна у подне и отсели код „Червеног рака“, чији 
је власник (Мориц Рат) био интиман прпјател> јсднога 
нашега члана. Мика је наредио да одмах после ручка 
„опробамо алате“ и довсдемо их у ред за увече. Ру- 
чак је био од једне велнке јссетре н евксиноградског 
вина, а завршен је око 5 сати после подне. Потом је 
почело штимовање виолина, па и пробно свирањс по 
које мелодије. У варошн сс чуло да је из Спбијс до- 
шла иека музичка капела и да свира код „Червсног 
рака“. Око 7 сати пос \с подие дошло је неколнко 
особа у наш локал на пиво Како су свиране севда- 
лиске мелодије, гости су почели да поручују шта да 
нм сс свира. Настало је неко вессл>е, падали су бак- 
шиши, публика се бројио повећавала и тако је про-
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ведсна скоро цела ноћ. Сутрадан, 23 јуна, доручак јс 
био око 9 сати, опет од јесетре и евксиноградског 
вина, затим пробно свирањс до ручка, потом дуго- 
трајан ручак и опет свирање као и јуче. Иста јучс- 
рашња и више нове публике. Свирало се до пред 
зору. Одмор је био само за време вечере, која је тра- 
јала око 2 сата. Не спавајући, морали смо поћи за 
Витош. Понели смо неке нарочите округле флаше за 
вино са врло дугачким грлићима, да би се могле за- 
вући у снег, да се хлади вино. Јело је спремио сам 
газда М. Рат, па је и он пошао са нама да нам хлади 
вино у снегу, јер је добро позиавао та места. Врло 
доцкан у ноћ вратили смо се у Софију. Сутрадан већ. 
смо били на путу за Београд.

Мика је имао намеру да видг и ,,Блиски Исток“' 
— Мисир, Сирију и Малу Азију. Како сам се и ја 
спрсмао на исти пут ради својих студија, договорили 
смо се да путујемо заједно. За тај пут спремали смо 
се врло озбиљно. Хтели смо да у тим предслима про- 
ведемо зиму и део пролећа 1941/42 г. Рат је онемо- 
гућио остварењс тога плаиа, а Микина смрт га је ски- 
нула са дневног реда,

„Чсска круиа“

Као што смо напоменули, Мика јс врло чссто 
обилазио мале кафане на периферији Београда „ин- 
когнито" да слуша свирање појединих дружина, које 
су тамо наилазиле. Слушао их је у циљу да научи по 
коју нову мелодију, коју није знао. Тако је једном у 
новембру 1893 г. био у кафани код „Ческе круне", 
која се налазила на друму испод Мстсоролошкс опсср- 
ваторије, на падини с леве :тране. Ту је био наишао 
само јед^н „расходовани свирач" без дружине, који 
није имас^ особите вредности, али је Мика ипак и са 
њим ссде0 неко врсмс. Газда од те кафанс пришао 
им је и рекао да спрема иску забаву у своме локалу,
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кају гтриређују келнери чубурских кафана са фамилрг- 
јама. Питао их је да ли имају ,,капелу“ да се са њима 
погоди за свирање. Онај. свнрач је изјавио да нема 
дружину. Мика му је рекао- да он има дружину и да. 
би се могли погодити з& одређени дан. Пошто се 
газда деталшо обавестио о стручности свирачке дру- 
жине (Микине), најзад су се погодили. Погодба је била 
125 гроша новаца (25 динара) за цело вече и вечера 
за свираче; рад да почне од 5 сати увече до 7 сати
изјутра.

Мика је те вечери свирао са својом дружином 
по погодби, најпре цели уговорени програм, а после 
и севдалиске песме и комаде. Сваки је поручивао шта 
да се свира или пева и тако је одушевлење било до- 
стигло врхунац око 3 сата по поноНи. До неког доба 
све је ишло добро. Приређивачи и њихови гости су 
обнлно јели, пили, играли, свађали се и мирили, како 
се то најчешће у таквим срединама збивало. Кад је 
наилазила зора, Мика је хтео да се са друштвом из- 
вуче неопажено. Прилика му се дала кад је настала 
свађа између оних који су поручивали: један је тра- 
жио једно, други у исто времс друго и пре онога који 
је претходно био поручио да му се нешто свира. На- 
рочито је била настала велика свађа кад су се и даме
умешале у то и почеле расправљати ко има „прече 
право" да му се „свира поруџбина". Велика је 
гужва настала већ око 4 сата, и ту прилику искористи 
Мика и са својом дружином измакне из локала, не 
наплативши погођени хонорар, који се на тај начии 
ограничио био само на већ у почетку добијеној ве- 
чери. Кад су приређивачи приметили да им је музика 
побегла, стали су впкати, тражили су око кафане 
да им се још свира, али музике није нигде било у 
близини. Музика је, бежсћи, још чула иоследњс вике 
и поздрапе који су за њом долазили од очајних па- 
рова, легалиих и илегалних, који су дошлн и хтели да 
се још веселе „за свој грош".

85



т
м

I: „Цва тигра“

На Теразијама, онде где се сада налази хотел 
„Москва", претходно је између неколико мањих зграда 
била и мала кафана код „Два тигра“ (а на самом 
Ношку била је друга кафана „Велика Србија4*). Мика је 
често наилазио у ту кафану. У њој није било сталне 
музике, мего су свирачи „појединци" навраћали, отсви- 
рали но 3—4 мелодије и одлазили, па су навраћали 
други. Мика је од таквих свирача тражио да му сви- 
рају неке мелодије, или је каткад и сам поштогод 
отсвирао на њиховим виолинама, кад у кафани није 
било никакве публике. Увек би штогод ново иаучио. 
Газда локала запазио га је био као свирача, па га 
једном упитао да ли би могао да му свира „дочек 
Нове године" (1895), јер се спрема да тада приреди 
бал за дочек Нове године. После дужег цењкања по- 
годе се за новац „125 гроша и вечеру за друштво". 
Многи су гости са породицама (из радничких и по- 
служителских кругова) дошли и да вечерају и да се 
„комотизирају“. Весеље је доста каоно почело, а до- 
бро се и пило. Сви су нестрпливо чекали да „Цигани 
вечерају“, па да се отвори игранка. Међутим су „Ци- 
гани“ навлаш одуговлачили, вечерајући. Почели су 
већ гпдати протести од публике... „Шта толико 
раде ти Цигани, као да су они овде газде?!“ Нешто 
доцније но што је предвиђено отпочела је играика по 
програму уз најбурније сцене. Гости су пили и упући- 
вали разне узвике на рачун свирача, да морају сви- 
рати „док макар један мртав не падне.Ј" У томе је 
дошао моменат свршетка старе и почетка Нове годи- 
не. А кад су се погасиле ламгге ма кратко време, чули 
су се свакојаки усклици... „Не штипај се!...“ „Доста, 
бог те убио!...“ „Јаој!...“ Не може се описати какве су 
се сцене приказале у публици кадјс унесена свећа у по- 
четку Нове године!... Играло се неуморно. Све је то 
узело толики замах да јс јсдно врсме прстила опа- 
сност, даћс се продужити и сутрадан. Међутим јс дру-
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цЈтзо желело да се то прекрати пре сванућа. Није 
бмло другог начина до тога да се употреби неки трик. 
Један од гостију беше се прилепио уз свираче и да- 
вао часну реч да ће и он да свира, али се једва др- 
жао на ногама од пића. Најзад га свирачи обрлате да 
викне „Бежите!... Ватра!../! Док се публика разабирала, 
свирачи су већ били напољу, а кад се видело да нема 
•пожара, иавалили су на тога госта столицама. Један 
је узео несрећника у заштиту и разбио лампу која је 
висила о таваници и осветљавала локал... Настао је 
мрак и туча... Тако се завршио тај бал. Свирачи су 
свирали бесплатно, вечерали су добро и задовољавали 
су се сценама које су се цсле иоћи збивале у врло 
разноврсиој публици.

Отмпца

Преко лета 1898 свирала је у башти „Хотела Со- 
лун“, близу железничке станице, нека велика капела, 
чувена са свога репертоара, чије сам име заборавно. 
Једиога дана Мика нареди да цело друштво „Суз“ без 
инструмената дође код „Солуна“ и да заузме најбли- 
жи сто до музике. Дошло је свих 12 чланова. Мезе- 
тисало се м пијуцкало. Музика је заиста свирала 
одличио. Ми смо аплаудирали изузетно срдачмо, давали 
смо најбоље бакшише, па смо се тако кроз неколико 
узастопних вечерн били с љима јако спријатељили. За 
преме паузе, њихов је диригент прилазио нашем сто- 
лу, частили смо га, и он нам је интимније причао шта 
све има у својим партитурама. Није знао ко смо, а 
још мање шта му се спремало

Док смо тако једпе вечери ссделн за столом, 
Мика је изнео овај план: да пустимо капелу да от- 
свцра цео свој програм у ппвомс делу. Кад настане 
пауза, која обичпо трајс 15—20 минута, док капела 
обавц вечеру, да онда сви чланопи , Суза“ нзиђу на 
бину, да узму њчхове алате, сваки по својој струци,
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и да свира свој сузовски програм. Тако је и било. Тек 
што је капела почела вечеру, зачула је да се овамо 
свира у пуној композицији и да публика необично 
аплаудира. У публици су две три особе знале за тај 
плап. Појурили су свирачи као бесомучни на бину, 
напустили вечеру, она им јс и пресела, па су билн 
потпуно фасцинирани кад су вндели да то спирају они 
са суседног стола, који су их свакс вечери обасипали 
бакшишима и љубазиошћу. Да би прикрили своју злу- 
радост, и сами су се смејали и аплаудирали, али су 
сс одмах прихватили инструмената, напустивши вече- 
ру. Још смо неколико пута одлазили „код Солуна“ и 
седели за истим столом као и прс, али од тада ка- 
пела за време одмора никада вишс није остављала 
инструменте саме. Увек јс по неко од њих дежурао.

Једиа страна делггацпја

Једне позне јесени, мислим 1898 г., бавила се у 
Београду делегација једне суседне државе ради закљу- 
чења уговора о риболову. Мика је био претседник на- 
ше делегације по томе послу. У току преговора, као 
што се обично дсшава, наишли су и тежи моменти, јер 
су обе делегације полагале на то, да извуку што вишс 
добрих страиа за своју землу. Нарочито страна дслс- 
гација није попуштала у својим захтевима.

Мика се решио да тој делегацији приреди вечсру, 
како је то и иначе облигатно у пракси. Предложио им 
је или банкет код , Српског краља“, или у аласком 
амбијенту, без формалности и етикеције. Они су жсле- 
ли овај други облик. Мика је спремио обилну аласку 
вечеру од најређих риба код „Златног шарана“ на Ду- 
иаву. Вечера је била, по жељи странс делегацијс, ин- 
тимна „у простој природи" за чланове обеју делега* 
ција. Тој вечсри присуствовало је још и друштво ;,Суз“. 
'Гоком иелс вечери била је врло иријатна атмосфера, 
сваки је био отворио своје срне и отворио своју парав
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и желе. Све су жеље биле интегрално задоволене. 
Било је спремл>ено одлично вино и све друго. Док се 
седело за столом, било је још и којекако, свирало се и 
певало како је ко знао, а билоје и игара. После су сви 
поседали на патос и ту је сервирана друга вечера и 
ново пиће. Тек је сада настала она права, интимна ат- 
мосфера са многим веселим, у опште разноврсним епи- 
зодама. Странци су били заборавили да претстављају 
једну државу и да су званичне особе. Хтели су и же- 
лели да буду приватна лица, па им 
испунила. Узору се цело то измешано друштво разве- 
зло до хотела на простим рибарским таљигама, којима 
се иначс извози риба сд Дунава на пијацу, а то је 
странце уопште јако одушевило. На истим колима по- 
товарен је и по који кош рибе за пијацу... Сутрадан, и 
кроз 2—3 дана, уговор је закључен како је Мика хтео.

;!

I

се та жеља и

Разне салате

Мика је необично волео разне салате. Неколико 
врста салате знао је сам да прави. И у томе је био 
прати мајстор. Једног лета, мислим да је то било 1899 
год., провели смо неколико дана у њсговом виногра- 
ду, иаш нераздвојни друг пок. Светолик И. Поповић 
(„Сула"), бродарски инжењер и ја. Решисмо се да је- 
дан цели дан провсдемо само на салати. Сваки од нас 
имао је да спреми све врсте салата које зна, а матс- 
ријала јс било у изобиљу. Спремане су ове салатс: 
српски ајвар од плавих, зелених и од црвених патли- 
џана, од самих куваних црвених патлиџана са белим 
луком, од свежих црвених патлиџана, од сардина, ску- 
ша, руса и др. са луком, сенфом, орасима и зејтином 
и др. Било јс спремлено око 30 разних салата, све 
најбољега квалитета. Спремајући их, морали смо их 
пробати на со, киселину, зејтин итд. Једвасмо чекали 
да дође време ручку. Али, — кад је то време дошло, 
пиједаи од иас није могао узети ни залогаја. Билн смо
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се заситили спремајући и пробајући! Тужно смо се 
сва тројица погледали, осетили фаталну немоћ, погшли 
само по чашу вина, узсли 2—3 залогаја хлеба и от- 
спавали цело по подне. Ни увече нисмо могли јести 
наше салате, али се њима наслађивао и некако прко- 
сио нама,његов винограџија са својом породицом. Свс 
их је немилосрдно почистио, и зачудо да му нисмо 
завидили, али смо жалили и онда, и после, и увек. 
Често смо тај догађај спомињали и никада се нисмо 
могли начудити, шта је то са нама било, при онако 
иначе одличном апетиту и онако ретко пријатној 
природи.

■И:

Сотч

Припремали смо се за славу светога Филимона 1913 
(5 XII). Већ смо неколико дана ловили рибе. Кад смо 
изашли у лов 3. XII, нисмо имали среће цело пре по- 
дне. Једва смо осигурали ручак тога дана. Одмах по- 
сле подне наставили смо лов. Кад смо већ били на во- 
ди, и пре но би забацио мрежу, Мика се помоли св. 
Филимону, а и ми сви заједно са њим. Он изговори 
ове речи: ,,Г1омози нам наша славо, св. Филимоне, за 
тебе ово радимо, а не за себе!..“ Потом је забацио мре- 
жу и кад смо је повукли, — у пређи се ваљао један сом, 
скоро 2 метра дугачак. Кад смо га извукли био је те- 
жак 124 килограма. Осим тога, било је још много и 
других риба. То после подне имали смо врло обилан 
лов. Тога смо сома одиели живог и држали га у води 
у једном повећем чамцу, те је тако био изложен на 
славској вечери (у великој сали код Коларца). Тада су 
сви гости предложили једногласно, да се тај сом да на 
лутрију. Сваки посстилац узео је гго једну срећку за 
један динар. И, кад се око поноћи одржала лутрија, 
сома је добила једна госпо!)Ица (г-ца Аћимовић). За 
све присутне то је био разлог више да се вече прове- 
де бурно, весело, тако да су сви били у највећем сте- 
пену задоволни.

II
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Узбуна у манастиру

Мика је 1908 год. радио тежу расправу „5иг ипс 
с1аббе гстаг^иак)1е с!е зегјез спНегеб11, коју је спремао 
за Међународни математичарски конгрес у Риму те 
године. На ту је расправу много полагао. Радећи је, 
наишао је на неке тешкоће, или, како се он обично 
изражавао „неке горогане“, које су му сметале да 
дође до решења, какво је он желео. Ни одлазак у 
виноград на неколако дана, ни дужи риболов, нису га 
могли разведрити и цео дал>и ток рада био је застао 
на мртвој тачци. Осећао се мучно, што је код њега 
у таквим пословима обично бивало врло ретко и крат- 
котрајио. Чак се решавао да због тога и не иде на 
заказани конгрес. Ипак се најзад одлучио да за неко 
време промени цели београдски амбијент. Он оде у 
манастир Манасију, поневши собом сав матерајал по 
томе питању. Тамо је по целе дневи тумарао по око- 
лини и шуми, бацајући за по који тренутак погледе и 
на тај свој рад.

Јсдне ноћи, око 1 сата по поноћи, пробуди га 
нека страховита узбуна у манастиру. Цика, лупа, лар- 
ма, неартикулисани гласови, ломњава, јурњава — чи- 
нило се да су разбојници напали на манастир. Сви 
калуђери и сва послуга дигла се да оружјем брани 
маиастир. Чуле су се и пушке. Мика се био јако прс- 
пао тога, брзо је устао, обукао се, и почео паковати 
своје ствари да се враћа кући, непрсстано прислу- 
шкујући шта се збива иа „бојном поњу“. Најзад је чуо 
усклик: „Убили смо лопова!..“ „Ево га мртвог!..“ Кад 
јс отшкринуо врата, чуо је бравуре калуђера и по- 
слугс, ко је од њих какву вештину применио у тој 
борби. Кад је Мика упитао „Шта је то било?“ одгово- 
рили су му: „Убили смо лисицу... дошла и почела да 
нам коље живинуГ1 — Тај догађај имао јс толиког 
утицаја иа Мику да му се у тренутку кад је чуо први 
весели усклик „разведрило“, како ми је доцније при-

!
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чао, нашао је решење и још те исте ноћи до сванућа 
завршио тај рад, који га је дуго мучио. Тако је ои са 
особитим задовол>ством отишао на конгрес.

Телефон

Мика је избегавао телефонске разговоре. Ннти 
је сам радо говорио, нити је слушао. Иначе врло хла- 
дан, у свему одмерен и присебан, ако је био примо- 
ран да слуша на телефону, чим чује позив толико је 
постајао збуњен и нервозан. да уопште не пази како 
узме слушалицу, али увек погрешно, или говорницу 
метне на уво, а слушалицу код уста, или обоје изо- 
крене на супротну страну, или слушалицу постави 
хоризонтално далеко од ува. Због тога обично не чује 
одмах шта се говори, и жалосно уздахие ,,не иде!“ и 
спушта слушалицу. Ако се случајно деси, да притом 
узме слушалицу правилно и чује добро, тада се охра- 
бри и почне говорити, али то траје кратко време. Ме- 
ханички промени положај слушалице, разговор му по- 
стане постепено нејасан, изгуби хладиокрвност и пре- 
кида дали говор. Ако је он имао потребе да кога по- 
зове на телефон, никад сам није тражио везу, него 
увек замоли неког другог, који би се ту иашао, нај- 
чешће своју ссстру. Тада би он стајао код телефона 
и суфлирао шта је имао да каже. Тако јс најчешће 
бивало и кад је когод њега позивао.

Смска капа

Мика је своје вино држао у своме винограду у под- 
руму на Топчидсреком Брду и власторучно га иретакао. 
Никога није пуштао да то чиии; увск је то радио сам 
лично. И то му је чинило нарочито задоволство. Притом
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'
;јс имао и једну нарочиту навику. У самом подруму на 

бачви стално је држао једну стару капу, од дугогоди- 
шње употребе није се знало ни какве је форме, ни ка- 
кве је боје била. Кад би сишао у подрум под својом 
сполном капом, шеширом или качкетом, који је радо 
иосио, и кад приђе бачви, иајпре скине своју редовну 
капу, постави је на бачву, стару капу метне на главу 
и оида точи А кад је с тиме готов, стару капу скине 
и стави на бачву, где је она имала своје стално место, 
узме рсдовну капу и тако изиђе на видело. Ту смсну 
капа вршио је стриктно и никада није друкче посту- 
пио. Више пута сам га питао зашто то тако ради, од- 
говорио би увек: „Тако му то следује!" Изгледа, да јс 
била нека љегова интимна традиција, Свега у једној 
прилици, кад смо претресали многе успомсне из про- 
шлости, могао сам иаслутити само толико да је то би- 
ла прва капа под којом је у подруму почео сам лично 
цедити грожђе о берби и претакати вино.

:

I

Код „Скеланске Аде“

У Сави код села Скеле постоји јсдно острво, до- 
ста дугачко а узано, које се назива „Скеланска Ада“. 
У почстку рата 1914 аустриска војска — мађарска тру- 
па — била је посела ту Аду и одатле је наносила до- 
ста знатне губитке нашој трупи, која је чувала нашу 
обалу на томе месту и покушавала да се пребаци прс- 
ко Саве. Са Аде су Мађари тукли наше трупе бочно и 
ометали прслаз. једном се Мика био десио код те на- 
ше трупе и смишњао је како да се доскочи неприја- 
тољу. Најзад узме собом 14 војника, и по одобрсњу 
дотичнога нашег команданта, на препад пређе на по- 
четак Адс (западни њен врх) и ту нападне мађарску 
посаду, која није била многобројна. Ада јс ту врло 
шиљаста. Одатлс јс потерао посаду низ Аду, држећи 
се обсју њених обала и тако постспено сабије сву по- 
саду иа доњи врх тс Аде (источни њен врх), којм со
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такође свршава узаним шиљком. Мађари су се ту нај- 
зад предали и Мика је са својим целокупним одрсдом 
очистио целу Аду и заробио око 30 мађарских војни- 
ка са њиховим командиром одрсда.

Мачка у чорбн

У пролеће 1921 г. бавио се у Београду неки иза- 
сланик неке стране железничке дирекције ради неких 
преговора. Начелник наше железничке дирекције, наш 
пријател>, желео је да му да нашу аласку чорбу (Ми- 
кину), и да друштво „Суз“ свира. Мика је спремао 
чорбу за ручак на дунавској обали. Пре тога је друштво 
свирало а и играло се. Пило се доста „аконто** и сви 
су били јако загрејани још пре ручка. И тај се стра- 
нац почео хватати да игра српска кола, али је био 
врло неспретан, па се смејао сам себи и био је врло 
расположен. Кад је требало да се чорба заврши по- 
следњим процесом припреме, а тај је био Микина тај- 
на, тада је требало да се навлаш направи велика га- 
лама и џумбус те да сва публика буде тиме ангажо- 
вана, да нико не види последњи чин спремања Микине 
чорбе. То је потпуно успело. Сва се публика повукла 
тамо где је странац показивао неке кунстове. Код ка- 
зана је био остао само Мика и још један члан дру- 
штва.

Кад је галама свршена, донесен је казан са чор- 
бом и почео ручак. Мике није нигде било, ишчезао 
је на неки волшебан начин. Исто је тако било нестало 
и његовог помоћника за време кувања. Сви су се чу- 
дили. И заиста, сам тај догађај био је врло мучан. Чак 
ни ја нисам знао шта се то десило са Миком! Али 
ипак је ручак обавлен у пуном програму, а весељс 
се продужило до предвсче. Кад се цело друштво ра- 
зишло у највећем расположењу, отишао сам Микиној 
кући да видим да ли је тамо. Нашао сам га гдс лежи 
у постељи, свучен као за спавање. Тако јс прележао
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ГРАДСКА СИЗЛИОТЕКА
пРАДОЈЕ ДЗИАНЗЗНГ!«

ЛЕСКОВАЦ

целога дака. Запрепастио сам сс... И кад сам га упи- 
тао шта је то са њим, он ми је испричао да му се 
десио малер. Кад је завршавао чорбу, испала је од 
некуда нека мачка на крову, с крова је пала у казан, 
опекла се, излетела из казана и, маучући, побегла је 
даље. То га је толико налвутило да од бруке није мо- 
гао остати. Сео је у аутомобил и заједно са својим 
помоћником побегао кући; није ни ручао и легао је!

:

!

Д-р Лаза Пачу

Познато име, пок. д-р Ааза Пачу, дугогодишњи 
министар финансија, необично је волео црни рибли ај- 
вар, а исто тако и јела од егзотичних риба. Као такав, 
одржавао је везе са пок. Миком. Кад год се улови нс- 
ка велика и ретка „ајварита риба“, носила се њему. Јед- 
не јесени, мислим 1903 г., Мика је ухватио велику мо- 
руну од око 200 кг. под самим београдским градом, 
на саставу Саве и Дунава. Била је пуна ајвара, око 20 
килограма. Извештен о томе, Пачу је лично дотрчао 
на дунавску обалу (јер је добро знао где се риба из- 
носи из чамца). Још издалека почео је викати и по- 
нављати: „Сав је ајвар мој“! Међутим за њега је била 
остављена једна половина, а другу смо половину раз- 
делили међу собом, а нешто смо оставили за вечеру. Те- 
шка срца погледао је ону другу половину, али је упи- 
тао: „А шта ће бити од рибе“? Мика је рекао да ће сс 
пешто продати, али ћемо направити добру вечеру код 
„Јасенице.“ Учинило нам се да је Пачу тада прогутао 
плувачку, па је блажено упитао: „Да ли би примили н 
нас; ми би сви дошли?“ Мика му је одговорно да мо- 
гу доћи, јер ће бити обилна вечера од свеже моруне. При- 
метили смо да га је тада неко задоволство озарило... И 
одиста, око 9 сати увече у „Јасеницу", малу кафаницу 
на Дунаву, дошла јс цела Влада са претседником, после 
министарске седиице. На всчери су били само гости, 
ловци — аласи и друштво „Сузи. Вечс је проведено

!
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врло пријатно, лако и са особитим расположењем до 
после поноћи. Кад су гости одлазили, поздравили су се 
са свима, а кад су видели да су били само гости, прет- 
седник је замолио Мику: „Кад опет тако нешто улови- 
те, увек нас известите, али ћете тада ви бити наши 
гости!..“ Таква се прилика није више указала.

Мачке у Инђијн

У лето, јула месеца 1924 г. путовали смо заједно 
Мика и ја у Сплит, сваки по своме послу. По прет- 
ходном договору, он је спремио вечеру од добрих риба, 
а ја сам понео вино, па да вечерамо у возу. Чим смо 
кренули из Земуна почели смо вечеру. Он ме је посма- 
трао како најпре очистим свако парче рибе од костију 
пре но што ћемо јести. После неког времена он ће ре- 
ћи: „Где твој зуб прође, ту за мачку не остане ни да 
помирише"! Иаставио сам шалу па рекох: „Ако мачкс 
намиришу да ми идемо возом, све ће се разбећи куд 
која!..“ И зачудо! Кад се воз из Инђије вратио и скре- 
тао ка Руми ми смо завршавали вечеру и погледали 
кроз прозор вагона. Видели смо како многобројне мач- 
ке, могло их је биги преко стотине, бесомучно шиша- 
ју, бежећи на све стране, и то смо посматрали док год 
воз није прешао цели лук до села Инђије. Никад ни- 
сам видео да се Мика тако смејао тој случајности, до- 
клегод смо путовали. И доцније, кад год смо прежи- 
вљавали реминисценције нашсг путовања, и у свакој 
другој сличној прилици, Мика се смејао и зацењи- 
вао од смеха као дсте. Иначс се он врло ретко смсјао.

„Вопа^1а“

Договорили смо се јсдпом 1925 г. да јсдноврсме- 
но напишсмо по један чланак за Акадсг.жју, да оба 
чланка изајју у истој свссци „Гласа“ и да сав хонорар,
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његов и мој, заједно потрошимо у омиљеном нам Тр- 
сту. Тамо је постојао још пре рата (1914—1919) један 
необичан ресторан „Бонавиа", који смо добро познава- 
ли и он и ја. Али га нисмо били посетилн још од 1907 
год. Тај ресторан имао је врло вслпки и простран мер- 
мерни сто, на коме је било врло много и врло разно- 
врсних свежих риба и свега што море има за јело, као и 
другог ресторанског материјала. Посетилац изабере 
који комад хоће, па му се то одмах спрема како жели. 
То је привлачило многе пријателе добрих јела и сав 
се посао развијао као на неком забавном филму. Наши 
чланци били су готовн на време, али нису могли бити 
објављени у истом „Гласу". Његов је чланак био об- 
јавњен одмах, а мој је чекао док референти даду своју 
оцену (пок. Жујовић, и пок. Цвијић). Он ме је сачекао 
па смо после наскоро и отпутовали. То путовање и 
бављење у Трсту било је испреплетано многим пријат- 
ним доживљајима. Мика се свега тога радо сећао и 
искрено чезнуо кроз цели свој живот, да се све то 
„бар још једном понови". Ту своју жел>у често је изра- 
жавао и за време своје фаталне болести.

Кад је био изгубио апетит, ја сам га често опо- 
мињао на Трст и пројектовали смо да „још једном" 
одемо тамо код „Бонавиа". Он се нскреио одушевља- 
вао тиме и често говорио да ћемо најпре учинити тај 
пут кад он оздрави и чим будемо слободни. Ни та му 
сс жеља није испунила, јер је болест нагло узсла онај 
фатални смисао.

Пога „Нско“

Прсд сами балкански рат 1912 г. Управа Српског 
бродарског друштва приредила је сгзотичну вечеру у 
засебној одаји код Коларца. Мика је неко време био 
члан те Управс, па су га иозвали на ту вечеру са ље- 
говим друштвом. Тако је п друштво „Суз" присуство- 
вало тој вечери. Могло је битиоко 20 особа. Одмах се
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прешло на главно јело са најбол>им вином. Јело је би- 
ло од самих пржених батачића, који су били мајстор- 
ски спремл>ени, врло укусни и прописно сервирани. 
Сваки је гост на свој начин „густирао" оно што се сва- 
ки час, периодички доносило. Неко је викнуо: „Ала су 
слатки голупчићи!.." „Где их похватасте оволико?...“ 
Неки би нечујно закрекетао, па би му се још који при- 
дружио... То је све чинило пријатну атмосферу уз свир- 
ку и песму.

У једноме углу одаје седео је само један поп, пи- 
јуцкао чашу пива и често погледао у наше весело дру- 
штво и вечеру. Пало нам је уочи његово интересова- 
ње, па га понудисмо да приђе нашем друштву. Изгле- 
да да је то једва чекао. Одмах је пришао и отмено се 
претставио: „Н. Н., свештеник из Сремских Карлова- 
ца...“ Чекао је да дође време за воз па да се врати 
кући, а воз је полазио некако око поноћи. Био је врло 
срећан што ће прекратити време у овако пријатном 
друштву... И много је захвањивао...

С времена на време, неки су уз песму гугутали 
као голубови, други су опрезно по који пут закрекс- 
тали... док је вечера и дал>е трајала и играла се срп- 
ска кола. После неког времена беше се раскравио и 
„поп Неко“, па је и сам подврискивао, понекад као 
голуб, понекад би закрскетао, направивши по који виц 
на рачун вечере... Одржао је и неколико здравица: за 
јединство Српства, горуће жел>е за уједињење Војво- 
динс и Србије у којој влада слобода... у којој се једи- 
но може дисати... па је зато и он дошао овамо само 
на 2 дана... да се мало надише слободнога ваздуха... 
па још у овако пријатном друштву!..

Мика је свирао кола, која се иначе врло ретко 
свирају, а одликују се севдалиским мелодијама и буч- 
ним играњем... Низале се песме за песмама.

Наш „поп Неко“ играо је толико раздрагано да 
му јс почела сметати мантија. Он ју је загртао за 
јас, али је и тако сметала. У игри некако закачи за 
неки шил>ак те се мантија поче цепати. Он је и дал>е 
играо... А кад је сазнао да је љегов воз већ давно 
био отиглао — развеселио се још више... Та је ноћ 
уопште била једна од иајбурнијих, коју је друштво

по-
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„Суз“ имало. Наш се гост најчешће обраћао Мики 
чија му се појава учинила симпатичном.

У току буре весеља, примаче се „поп Неко“ Ми- 
ки за време свирања, па га у највећем поверељу упи- 
та: „Молим вас, кажите ми истину и искрено, шта смо 
јели, голубове или жабе?..“ Мика му, не прекидајући 
свираље, као узгред одговори кратко: „Јели сте голу- 
бове из макишких језера!..." На попу се појави неки 
необично мучан осећај, нагло је истрчао из собе и 
остао је напољу доста дуго. Кад је поново ушао к 
нама, био је блед и знојав. Очевидно је „олакшавао 
стомак на врат на нос.“ Али је ипак, улазећи, узвик- 
нуо весело као у песми: „Шта је било, било је... Од 
добра не треба бежати!“ Па је наставио весеље с нама.

Кад је почело свитати, око 6 сати, и друштво се 
почело разилазити, наш гост је био без мантије, нико 
није знао шта је с љом било. Ни он сам није знао, 
али није -очајавао. Напротив, правио је и врло умесне 
досетке на свој рачун. Али кад се руковао са Миком, 
у поверељу га је упитао: зна ли кога, ко би му могао 
позајмити мантију, колико да оде до куће „јер овако 
нећу смети!“ Мику су сцене те ноћи с попом толико 
биле одушевиле, да је и љему поп био постао сим- 
патичан. А кад га јс он упигао за мантију, умирио 
га је хладним тоном, овим речима: „Седите ту и че- 
кајте, донеће вам се друга мантија да одете, али да 
је вратите; неће марити ако вам та мантија буде по- 
широка и подугачка!“

После три недеље Мика је добио писмо од тога 
попа, којим позива себи у госте цело његово дру- 
штво од оне вечере „на батаке, али од јагљади“, па 
ће нам том приликом вратити и мантију. Тако је и 
било... У гостима смо остали пуна 24 сата.

С тим свештеником срели смо се још једном... 
трећи пут, 28 октобра 1912 г. под Бабуном, кад јс 
марширао са пушком преко рамена на челу једнога 
одреда наше војске, који је наишао на наш логор код 
села Извора, између Велеса и Прилепа.

I
1
I
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Улшда Мике Аласа

Општииа града Београда желела је да једну ули- 
цу назове именом — професора Михаила Петровића. 
бдабрала је једну од оних улица које носе имена на- 
ших научника и знаменитих л>уди, јер је налазида да 
и њсгово име, као великога математичара, буде међу 
именима других научника. Мику јс о томе известио 
један његов пријател*. Сазнавши за то, Мика му је 
рекао... да „за његово име ни сада многи не знају, а 
кроз кратко време заборавиће се сасвим и тако нико 
неће знати ко је био тај професор Ммхаило Петровић, 
математичар". Речено му је да је општа жења у Од- 
бору да се једна престоничка улица назове његовим 
именом. Мика је иа то одговорио: „Ако орштински 
одбор баш нешто тако хоће, ја сам најпознатији међу 
аласима на дунавском крају и моје ће се име дуже и 
радије тамо помињати и памтити као аласа, него као 
професора и матсматичара*1. Његова је изјава ирихва- 
ћена и тако је једна улица на Дунаву добила назив 
„Улица Мике Аласа“ (која се пре тога звала „Изра- 
ил>ева“) — Одмах затим је и једна кафана у Душа- 
новој улици, у којој је Мика са својим друштвом нај- 
чсшће приређивао вечеринке, добила 
Мике Аласа“ (која се прс тога звала „Дорћолска ка- 
сина“).

„Кодназив
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ЦЈЕЛОМУДРИЈА ОВОГ СВЕТА

•:

ПОСМРТНА АИСТА

Моја нигда непрежаљена жена Кр и с ш и н а пре- 
минула јс 3 ов. мес. у 34 или 36 години свога живота 
и предана је матери земл>и. Хвала матери земли која 
је Кристину примила. Хвала и лекару г. Р...у који је 
све и свја чинио да спасе Кристину, па кад је није 
спасао хвала му. Ал’ највише хвала г-ђи Милеви, удо- 
ви, која се за све време Кристининог боловања иала- 
зила у мојој кући. Хвала госпођи Милеви удови, што 
је иеговала моју Кристину и мене и тиме ми олакша- 
ла јаде. А што се којешта прича за мене и г-ђу Ми- 
леву, удову, то за сад није место за одговарање, ал’ 
док дам Кристиии по године, биће говора о свему а 
дотле

„Стан почекај, од Добоја Мујо, 
И ми коња за трку имамо."

Ожалошћени
Кристифор Гајић 

овд. мсштанин
(„Бсоградске иовине“, 1888).
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ОГЛАС

Клавир изгубљен је у путу од Славије до Ка- 
лимегдана; ко га нађе нека га однесе на Чубуру и 
преда М...у К... касапину, гдс ће примити награду.

Миша Ђорђевић
(„Вечерње новости11, 1892)

ОГЛАС

Ш ш а м п а р и ј и /7 е р е А. С ш о ј а н о в и Ћ а 
потребне су две девојчице за савијање.

(27 август 1896; „Вечерње новости").

ОГЛАС

Своју добро осушеиу сланину препоручу- 
јем свакоме.

Антои Резничек, 
кобасичар(18 фебруара 1900) 

у Крушевцу
(„Вечерње новости")

ОГЛАС

Ждреоад иа продају. Ко хоће да купи добру 
ждребад пунокрние расс нека дође у иашу канцеларију.

(„Мали журнал", 1904.)
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ОГЛАС

Ради знања. Пошто сам се завадио с моју 
породицу, за коју исту сам подигао породичну гроб- 
ницу на Новоме Гробл>у, и у коју је сарањена само 
моја баба Мага, то искњучујем моју породпцу из да- 
љс сарањивање у исту поменуту гробницу и задржа- 
вајући једно место за мене, осталу комоцију издајем 
под кирију, односно једно велико место и два мала. 
Коме треба, управо ко умре, нека се мени обрати.

Долепотписаном 

Среја Мекић, овд.(Дневнн лист“, 1890)

ДНЕВНЕ ВЕСТИ

...Услед непредвиђенога узрока, бављење Госпо- 
дина Министра у нашој средини сведемо је на два сата, 
Са тога узрока у мом поздравном говору изостаће 
историски део, а из банкета ђувеч са овчетином и гуска 
на подварку. Зато се позива грађанство, које је по- 
звато, да се после испраћаја министровога врати натраг 
у салу, где ће чути историски дсо говора, и јести ђу- 
всч и гуске на подварку.

(Пожаревачки „Грађаиин", 1893)

ОГЛАС

/11 оја жсна Кашарина, названа Каја, оставила 
ме јс прс неког времена, слушајући совјетс паших зајед- 
ничких непријатеља, завидљиваца којекаквих, којима је 
цјењ била да помуте нашу брачну срећу и фамилијаран
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живот. Овим је сада позивам речену моју супругу Ка- 
тарину т. ј. Кају, да ми се у року од данас па за петна- 
ест дана врати своме законитом супругу да и дал>е 
практицирамо брачни живот и супружанске дужности. 
А у случају да ми се у реченом року не врати, по ис- 
теку тога рока бићу принуђен повести противу ње брач- 
ну парницу, и онда до виђења госпоја Кајо, фантазијо 
названа, у конзисторији, а питаћемо се онда и за на- 
рсдника лепога Мику назватог, а такође и за твоју 
тетку која да ми се каже од чега она живи.

Понизан:

Јован Микић
указни поштар

(„Дневни лист“, 1889)

ОБЈАВА

Мо је го в е /} е п а п к е с бслим луком препо- 
ручујем као најбоље мезе.

(„Дневни лист“, 1889) Таса Ђорђевић, шксмбар

РАДИ ЗНАЊЛ

Оплођавам к р а в е, о д р ж а в а м ш ва ј ~ 

ца р ски сој у со пс т ве н о ј к р в //.

Павлс Јакић 

прив. економ(„Мали журнал", 1897)
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ОГЛАС

Моја добро изаирана црева за дебл>с 
кобасице и саламе, широј публици добро позмата, 
имам на продају.

Јулка
уд. Антона Хрњачека, кобаспчара(„Штампаи, 1900)

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

Су д О п ш т и не Г р а да Ско п љ а објавл>у- 
јс грађанима, да у општинском одбору има четирн 
мангуп свиње.

Позива се сопственик, да се са уредним пасошем 
сточиим јави Суду ради пријема истих.

Из Суда општине Гр. Скопља бр. 2641 од 30 јануара
1934 год.

ОБЈАВА

Тражи сс. Тражи сс вншс вредних, младнх шва- 
ла за бело рубље. Првенство имају оне, које су добре 
у кошулама.

1 Фабрнка белог рубла 
код „Вредне Рукс“(„Штампа**, 1903)

ОГЛАС

М о м е бр а ч н о м му ж у Дамјану Блажићу, 
землз. из Гор. Трешњевицс.

Мој оглас од 3 новембра 1909 године који је оштан- 
паи у „Српским Новинама" од 4 новембра 1909 год.
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СНБр. 244 у коме сам била навела: „да ме пасторци 
злостављају и да сам због тога побегла од тебе и да 
ти се нећу вракати", — повлачим и има се сматрати 
као и да не постоји, јер сам исти оглас учинила по 
наговору од рђавих л>уди, а нарочито од Живојина Ми- 
лићевића из Вукосаваца који се за сада налази у при- 
твору и окову код ове среске власти за више његових 
злочиних и прњавих дела, и који ме је био завео да 
би упропастио нашу куНу.

Овај садањи оглас чиним зато што сам се пока- 
јала за моју грешку и враНам се теби и нашој куНи 
на продужење брачног живота, а тебе молим да моју 
грешку опростиш и предаш забораву, а ја Ну се тру- 
дити да се потпуно придржавам прописа.

Станија ж. Дамњана БлажиНа
из Гор. Трешњевице 

срез Јасенички 
округ Крагујевачки

14 јануара 1910 год. 
срез Јасенич. окр. 

Крагујевачки

Сведоче:
Павле ЋириН 
Стеван БлагојсвиН 
Сретен ТомковиН

(Српскс новиие, 48, I 1910).
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7'/

75

70

77

75

79

50

5/

5С

8*

80

87

88

91

92

93

(09



Телефон 
Смеиа Капа 
Код „С&еланс&е Адеа 
/Иач&а у чорби 
Д-р Ааза Пачу:
/Иачпе у Инђији . 
.,15опа\7Ја“ .
Поп „Иеко“
Улица /Иике Аласа

94

94

ЈР5

96 п97

98

98

99

г/01»

И|ЕЛОМVДРИЈА ОБОГ СВЕТА 105

1»

С Л И К Е

»/\[их. Петроаик . ... .
/Иатематичари Веоградског ^ниеериитста 
/Иика као подарни путник 
АЈика са дружином крај рловљене морунс .
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