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пре но се ин три гант ну им пре си ју кроз ко ју се тра га лац/чи та лац, све ви ше 
се уду бља ва ју ћи и по но во чи та ју ћи Каф ку, че сто на ђе у про сто ру из ме ђу 
ап со лут не и људ ске ис кре и ра не ре ал но сти ме та фо ра, под стак нут про
ми шља њем сми сла соп стве ног бив ство ва ња у све ту и уву чен у про це се 
вла сти тог раз у ме ва ња и до жи вља ва ња тај не бит ка.

Ва лен ти на ЧИ ЗМАР

НА УЧ НИК, ДИ ПЛО МА ТА И ПА ТРИ О ТА

Ми хај ло Идвор ски Пу пин, Тек сто ви у аме рич кој штам пи 1912–1920. го
ди не, Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, Но ви Сад 2019

Ових да на је, у из да њу Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, иза шло 
из штам пе ка пи тал но из да ње тек сто ва Ми хај ла Идвор ског Пу пи на, на ста
лих у пе ри о ду од 1912. до 1920. го ди не, за вре ме ње го вог слу жбо ва ња 
(по ча сни кон зул) у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Из да ње је дво
је зич но; на ен гле ском (ори ги нал ном је зи ку, на ком су тек сто ви из ла зи ли) 
и на срп ском. „Сви тек сто ви, од но сно на пи си Ми хај ла Идвор ског Пу пи на, 
са бра ни у овом збор ни ку, по ка зу ју јед но но во, не сва ки да шње ви ђе ње 
ње го вог ли ка и де ла, ње го вог ме ста и уло ге у пре лом ном вре ме ну хе
рој ске бор бе Ср би је и срп ског на ро да то ком дру ге де це ни је 20. ве ка, 
не до вољ но по зна то не са мо на шој нај ши рој кул тур ној јав но сти не го ни 
на уч ној и струч ној”, ве ли у сво јој ре цен зи ји Да вид Ђ. Да шић, па на ста
вља: „Ду бо ко сам уве рен да ће овај збор ник пу бли ци стич ких ра до ва 
Ми хај ла Идвор ског Пу пи на под ста ћи ди пло ма те, исто ри ча ре, прав ни ке, 
пу бли ци сте и но ви на ре да да ље ис тра жу ју и из у ча ва ју ње го во ства ра
ла штво и ње го ву укуп ну ху ма ни стич ку де лат ност.”

Реч је о зна ме ни том срп ском и аме рич ком на уч ни ку и про на ла за
чу, про фе со ру на Уни вер зи те ту Ко лум би ја у Аме ри ци; био је је дан од 
осни ва ча и ду го го ди шњи пред сед ник Срп ског на род ног са ве за у Аме
ри ци. За сво је ау то би о граф ско де ло Са па шња ка до на у че ња ка до био је 
1924. го ди не Пу ли це ро ву на гра ду. Ми хај ло Пу пин је то ком свог на уч ног 
и екс пе ри мен тал ног ра да дао зна ча јан до при нос на по љу ви ше стру ке 
те ле гра фи је, бе жич не те ле гра фи је и те ле фо ни је, по том ренд ге но ло ги је, 
а има и ве ли ких за слу га за раз вој елек тро тех ни ке. За слу жан је, та ко ђе 
и за про на ла зак Пу пи но вих ка ле мо ва (Пу пи но ви ка ле мо ви пред ста вља ју 
јед но од нај зна чај ни јих про на ла за ка Ми хај ла Пу пи на, ве ли ког по бор ни
ка на из ме нич не стру је). Овим про на ла ском је још 1900. го ди не ус пео да 
ре ши про блем жич ног те ле граф ског и те ле фон ског пре но са на ве ли ке 
да љи не. Та кав про цес пре но ше ња на зи ва се пу пи ни за ци ја, а сво ди се на 
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то да се код те ле фон ских ли ни ја, на од ре ђе ној уда ље но сти, по ста вља ју 
Пу пи но ви ка ле мо ви). До бит ник је мно гих на уч них на гра да и ме да ља, 
био је члан Аме рич ке ака де ми је на у ка, Срп ске кра љев ске ака де ми је и 
по ча сни док тор чак осам на ест уни вер зи те та ши ром све та. 

„Ко ви ди, тај и ве ру је. Не ка го во ри онај ко ји има ве ре, са мо ако има 
не ку ис по ру ку” – то су ре чи ко је, у бит но ме, од ре ђу ју ње го ву људ ску и 
ин те лек ту ал ну суд би ну.

Ово обим но и ле по уре ђе но из да ње при ре ди ли су Ђор ђе Н. Ло пи
чић и Ми ро слав Стан ко вић и по ка за тељ је Пу пи но ве ис трај но сти и бор бе 
за, ка ко Ср би ју, та ко и чи тав ре ги он, угро жен од стра не Ту ра ка, Бу га ра, 
а по том и од Ау стро у га ра. У са ку пље ним тек сто ви ма има мо при ли ку 
да ви ди мо Ми хај ла Пу пи на у јед ном дру гом све тлу, као па три о ту, бор
ца за исти ну, го вор ни ка и ло би сту свих угро же них на ро да на Бал ка ну. 
Чо ве ка ко ји је упо знат с при ли ка ма на Бал ка ну и из пр ве ру ке их, као и 
узро ке тих при ли ка мо же при бли жи ти аме рич кој јав но сти. Тек сто ви 
ко ји се на ла зе у књи зи пре у зе ти су из раз ли чи тих, нај ти ра жни јих, аме
рич ких но ви на: The New York Ti mes, The Was hing ton Post, The New York 
He rald, The New York Sun, New York Tri bu ne, The Bro oklyn Daily Ea gle, 
The Phi la delp hia In qu i rer, The Stan dard Union, The New York Press, Daily 
Stan dard Union, Chi ca go Daily Tri bu ne, The Was hing ton He rald, Bro oklyn 
Daily Star, The Eve ning Tri bu ne, Re vi ew of Re vi ews, Ric hmond Ti mes.

У пи та њу је, да кле, пе ри од од 1912. до 1920, ка да је Ср би ја би ла 
уче сник нај пре Пр вог и Дру гог бал кан ског ра та (1912–1913), за тим Пр вог 
свет ског ра та (по зна ти јег као Ве ли ки рат) 1914. и оста лих не при ли ка у 
ко ји ма се наш на род на шао. „Са мо у Пр вом свет ском ра ту Ср би ја је из
гу би ла, пре ма по сто је ћим по да ци ма, око 1.247.435 ли ца или 28% од укуп
ног бро ја ста нов ни штва. Сем људ ских жр та ва, би ло је укуп но 264.000 
ин ва ли да и то 150.000 ци вил них и 114.000 вој них ли ца. У кон цен тра ци
о ним ло го ри ма у Ау стро у гар ској, Бу гар ској и Не мач кој би ло је 150.000 
срп ских вој ни ка, 150.000 срп ских ин тер ни ра ца, укљу чу ју ћи же не, стар це 
и де цу”, на во ди у свом пред го во ру Ђор ђе Н. Ло пи чић: 

Још 1912. го ди не, Вла да Кра ље ви не Ср би је је име но ва ла проф. др 
Ми хај ла Идвор ског Пу пи на (1854–1935), про фе со ра на пре сти жном Уни
вер зи те ту Ко лум би ја, свет ски по зна тог на уч ни ка и про на ла за ча, за по ча
сног ге не рал ног кон зу ла Ср би је у Њу јор ку, са за дат ком да код зва нич них 
аме рич ких ор га на за сту па ин те ре се Кра ље ви не Ср би је у ко нач ној бор би 
за осло бо ђе ње од ве ков ног тур ског роп ства, као и од отво ре не на сту па ју ће 
агре си је Ау стро у гар ске на Ср би ју.

У пре се ку тек сто ва да тих у овој књи зи ве о ма је тран спа рен тан 
Пу пи нов став и без ре зер вно за ла га ње за по моћ Ср би ји, у не ким мо мен
ти ма, чи ни се, до по след њег ато ма енер ги је. По ле ми ке ко је је Пу пин 
во дио, на чин на ко ји их је во дио, мо же се сло бод но ре ћи, свр ста ва ју га 



395

у ред ве ли ких го вор ни ка и ре то ри ча ра. Сна га ар гу ме на та и од бра на сво
јих су на род ни ка је нео бо ри ва, по го то во у си ту а ци ји ка да је чи тав свет 
сма трао да је Ср би ја, због уби ства пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди
нар да и ње го ве су пру ге од стра не Га ври ла Прин ци па, при пад ни ка Мла де 
Бо сне, глав ни кри вац за по че так ра та. Пу пин об ја вљу је и не ко ли ко тек
сто ва и од го во ра на на па де на отаџ би ну. У то вре ме пи ше текст под на
сло вом „Ау стри ја је кри ва”. „По ли ти ка угње та ва ња Ср ба”, ка же Михајлo 
Пу пин, „узрок је уби ста ва. На ци ја је на те ра на да про кљу ча.” Овај сег мент 
жи во та на шег по зна тог на уч ни ка за овог хро ни ча ра био је не по зна ни ца; 
у исто вре ме вред но је под се ћа ње на вре ме на ко ја су истин ски све до чи
ла о на ци о нал ној об но ви и бу ђе њу на ро да, а не о са мо по ри ца њу и ау то
де струк ци ји. По ред тек сто ва и пре да ва ња ко ја ука зу ју на сна жно и остра
шће но ло би ра ње за Ср би ју у Аме ри ци, у књи зи се на ла зе и тек сто ви 
ко ји се ба ве уну тра шњом по ли ти ком у на шој зе мљи. Пу пин се, на и ме, 
ва тре но за ла гао за иде ју кра ље ви не. Та ко ђе, не ки тек сто ви се ба ве на у ком 
и Пу пи но вим на прет ком на по љу бе жич не те ле фо ни је.

Но ви нар Бру клин деј ли игла 21. фе бру а ра 1915. го ди не ова ко опи
су је Ми хај ла Пу пи на:

Про фе сор Пу пин је кру пан чо век од око 50 го ди на, ши ро ких ра ме на 
без, по ре чи ма јед ног ње го вог по зна ни ка ,,зр на аро ган ци је у се би“. Ши ро ко, 
мар кант но ли це, ко је се ди бр ко ви са мо чи не при јат ни јим, сит не очи оштрог 
по гле да, ко је при ја тељ ски гле да ју кроз на о ча ре, скри ве не пред фо то а па
ра том, и чврст сти сак ру ке уве ра ва ју но ви на ра да је до бро до шао упр кос 
зна чај ном те ре ту до дат ног по сла ко ји кон зул тре нут но но си због са стан ка 
Срп ске фе де ра ци је у Њу јор ку.

Та квим и слич ним опи си ма Пу пи на, као и срп ског на ро да као 
искон ског ју на ка, жељ ног са мо стал но сти и сло бо де, про же ти су тек сто
ви ове књи ге. Аме ри кан ци хва ле на шу де мо кра ти ју, јед на кост, је дин ство 
и прав до љу бље. Пре до ча ва ју да „Ср би на мо жеш уби ти, али га не мо жеш 
по бе ди ти”, ба ве се на шом ве ков ном бор бом с Тур ци ма и хе рој ством у 
Пр вом свет ском ра ту. О сво јој ре ли ги о зно сти Пу пин је, та ко ђе, че сто го
во рио, на гла ша ва ју ћи да зна да Бог по сто ји:

Не, ја не ве ру јем да по сто ји Бог. Но ја знам да Он по сто ји. И то ми 
је је ди но зна ње што има не ку вред ност од свег мог зна ња.

Kњига Тек сто ви у аме рич кој штам пи 1912–1920. го ди не Ми хај ла 
Идвор ског Пу пи на исто ри о граф ског je на стро је ња и ње но по ја вљи ва ње 
пред ста вља ве ли ки до при нос це ло куп ној срп ској кул ту ри. Тек сто ве су 
при ре ди ли Ђор ђе Н. Ло пи чић и Ми ро слав Стан ко вић, а са ен гле ског су 
их пре ве ли Рен дал Меј џор и Дра ган Ди нић; глав ни и од го вор ни уред ник 
и из да вач је, ис пред Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, ди рек тор, Дра ган 
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Ко јић; ре цен зен ти из да ња су Да вид Ђ. Да шић, Алек сан дар Ву ко тић и 
Вла ди мир Гре чић; ди зајн ко ри ца је ура дио наш ис так ну ти ди зај нер и 
струч њак за пла кат Ати ла Ка пи тањ. На пред њим ко ри ца ма се на ла зи 
сли ка Па је Јо ва но ви ћа Пор трет Ми хај ла Пу пи на из 1903. го ди не. Књи
га има 392 стра не, ве о ма је чи тљи ва, за ни мљи ва, ди на мич на, емо тив но 
осло ба ђа ју ћа, от кри ва нам истин ску, бли ста ву при ро ду еми нент ног срп
ског на уч ни ка – љу бав пре ма сво ме на ро ду и пра во слав ној тра ди ци ји 
ко јој при па да. Сма тра мо да би тре ба ло да је има сва ка срп ска ку ћа, да 
би смо из ње учи ли ка ко да гра ди мо од нос пре ма сво јој отаџ би ни.

Ан дреј РА ДУ ЛО ВИЋ




