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ДРА ГО МИР ДУЈ МОВ

ТАЈНИСУСРЕТУ
ТАШМАЈДАНСКОМПАРКУ

Сва ке го ди не о пра зни ку Пре но са мо шти ју Све тог Ни ко ла ја, 
сла ве бај ског хра ма, се ни ми тро по ли та Те о до си ја Мра о ви ћа, епи
ско па Га ври ла По по ви ћа и књи жев ни ка Јо а ки ма Ву ји ћа, без прет
ход ног до го во ра, сре та ју се ме ђу гра на ма др ве ћа Та шмај дан ског 
пар ка у Бе о гра ду и раз го ва ра ју о про шло сти. 

За што баш на овом ме сту? Од го вор је јед но ста ван. Ми тро
по лит Те о до си је и епи скоп Га ври ло су по дру ги пут са хра ње ни у 
обли жњој Цр кви Све то га Мар ка, по што је ста ри храм, где су пр во
бит но че ка ли вас кр се ње, из го рео за вре ме Дру гог свет ског ра та, 
а ко сти Јо а ки ма Ву ји ћа ле жа ле су не гда у ов да шњем гро бљу ко је 
је одав но про гу та ло вре ме. 

При ли ком сва ког но вог су сре та, Јо а ким би све ви ше за ме рао 
ва зда љу бо мор ној го спо ђи Суд би ни што да на шњи на ра шта ји сла
бо пам те ње го ва де ла, док су се Те о до си је и Га ври ло све че шће 
ту жа ка ли и не го до ва ли због не ха ја исте се до ко се усе де ли це. Сва 
тро ји ца има до ше не сно сне ку бу ре и са го спо ди ном Вре ме ном, 
ко ји не ми ло срд но ме ље и жур но оба вља по сло ве, утр ку ју ћи се са 
сво јим ку мом, го спо ди ном За бо ра вом.

Јо а ким, Га ври ло и Те о до си је, сва тро ји ца ро дом из Ба је, ла ко 
су про на ла зи ли за јед нич ки је зик, па им је ди ван увек го дио и па
дао по пут ме ле ма на ду шу.

Оне 1811. го ди не ка да је Ђу ро По по вић угле дао све тлост дана, 
Јо а ким ни је бо ра вио у Ба ји. Taда се већ био скра сио у сен тан дреј
ском до му сво је су пру ге Пе ла ги је Ма ној ло вић. Ме ђу тим, не за ду
го је уви део да му брак са Пе ла ги јом ни ма ло ни је по во љи. Ка ко 
га је то са зна ње све ви ше ти шти ло, по чео је да се ба ви уз го јом 
ви но ве ло зе. Скит ни чар ски дух ни је му до зво ља вао да се ду го 
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скра си на јед ном ме сту. Све је че шће ше тао кри ву да вим сен тан
дреј ским со ка ци ма, од ла зио на Ста ру во ду и га сио жеђ сту де ном 
во дом из во ра на зва ном по вре ме шном Ар се ни ју Чар но је ви ћу. И 
упра во ту у хла ду ви со ког др ве ћа, где је не где и ста ри па три јарх 
че шће на ла зио оду шка, за до вољ но је пре ли ста вао сво ју нај но ви ју 
књи жи цу Мла диј Ро бин зон, пре вод за мла деж, штам па ну у Бу ди
му 1810. го ди не.

Јо а ким Ву јић је до бро по зна вао Те о до си је ве ро ди те ље, Пе тра 
и Пер си ду, сво је вр шња ке, али ка да је 1816. ма ли То ша ро ђен, што 
је упам ће но и по ма њем по жа ру у гра ду, та да већ про сла вље ни 
сла ве но серб ски спи са тељ рет ко кад је на вра ћао у град на оба ла ма 
мир не Шу га ви це. 

Ка ко је вре ме про ла зи ло, раз го вор би се свео на дветри уоби
ча је не те ме, па је та ко њи хов су срет из го ди не у го ди ну би вао све 
кра ћи и кра ћи. Јед ном при ли ком, не мо гав ши да одо ли иза зо ву, 
лу ка ви Ву јић по ста ви пи та ње бла же но по чив шем ми тро по ло ту 
Те о до си ју: „Што ти је то, го спо ди не мој дра ги, по же ла ни је ми тро
по ли том би ти, от все бла га го Го спо да тре ба ло?” 

Мра о вић се ис пр ва пре тва рао као да га не чу је, но, ка да му је 
„отац серб ска го те а тра” по но вио ре че ни цу, ми тро по лит се брец ну. 

– На шта то ци љаш, Аћи ме?
– На мје ре ни је тво је ми тро но сним го спо да ром по ста ти – од

го во ри Јо а ким Ву јић.
– Ка к’о ти је то бре зо бра зно пи та ње, зе мља че? – упи та на мр

ште на че ла Га ври ло.
Те о до си је ду бо ко за ме ри Ву ји ћу због та квог пи та ња, ума ло 

да му за у век окре не ле ђа, но у по след њем тре нут ку ипак се пре
до ми сли. 

– Па ако баш ’оћеш, мо жем да ти обра зло жим – уз вра ти оку
ра же ни Мра о вић ко га је це ло га жи во та у сто пу пра тио при та је ни 
пла ми чак, вре ба ју ћи тре ну так да се пре тво ри у раз у зда ну бук ти њу. 

– Ва здан сам рев но сно ра дио на пол зу на ше го на ро да серб
ска го! 

– Та ко је! – по твр ди Га ври ло.
– По сле свр шет ка гим на зи је у Ба ји, фи ло зоф ски’ на у ка на Пе

штан ском уни вер зи те ту и Бо го сло ви је у Кар лов ци, ре ши’ да пре
ђем у тек осло бо ђе ну Ср би ју – на ста ви Те о до си је. 

– По чи та је ми, не ка ми за ме ри ти, али мо је је ми шље ни је да 
је то тво је пу те ше стви је у Сер би ју при пре мио твој ро ђак Ђу ро 
По по вич – иза зов но до ба ци Ву јић. 

– Ме не је, Аћи ме, ако баш ’оћеш да знаш, у Сер би ју по звао та
да шњи ми тро по лит Пе тар Јо ва но вић – од го во ри по ма ло увре ђе но 
Те о до си је Мра о вић.
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– Та ко је! – озбиљ ним то ном по твр ди Га ври ло По по вић. 
– Исти ми тро по лит је и те бе био по звао у Бел град, дра же сни 

мој бра те, Ђу ро! – при ме ти за је дљи во Ву јић. – Ама, ре ци ти ме ни, 
ка ко си ти то ка лу ђе рем по стао? Ко ли ко ја зна дем, ти си хо тео 
бај ским адво ка том би ти. 

– Та ко је, Аћи ме! Ама, по бо гу, мо г’о би већ да на у чиш да сам ја 
одав но раз ре шио са мир ским све том! Ни сам ви ше Ђу ро већ Га
ври ло! Ме не је пер со нал но Ње го во ви со ко пре о све ште ство Сте фан 
Стра ти ми ро вић по зв’о у Кар лов це! Та мо сам отлич но свр шио Бо го
сло ви ју, па сам он дак ра дио и у кан це ла ри ји слав не Ми тро по ли је. 
Ље та Го спод њег 1834. на по зив бел град ска го ми тро по ли та Пе тра 
Јо ва но ви ћа пре ш’о сам у Сер би ју. По том сам на на го вор Ње го вог 
ви со ко пре о све штен ства и при мио мо на шки по стриг и до био мо на
шко име Га ври ло. Две го ди не ка сни је, ми тро по лит Пе тар по ста вио 
ме је за про фе со ра тек осно ва не бел град ске Бо го сло ви је. 

– Та, не ка се је ди ти, бра те Га ври ло! – по мир љи вим гла сом 
ре че спи са тељ. 

– Не је дим се, али то се ипак не све чи да ме зо веш Ђу ро... – 
од ма хи вао је гла вом вид но увре ђе ни епи скоп. 

– Пра штај, пре о све ште ни вла ди ко! Мо је по и мле ни је јо ште 
ме ни је из да ло. До бро се се ћам тво ји’ љу бе зни’ ро ди те ља. Они же 
чест ни и ва ља ни Сер бљи бе ја ху... – ула ги вао се Ву јић. 

Тад му у реч упа де вид но узру ја ни ми тро по лит Те о до си је.
– Ви дим ја да ти баш во лиш да под ба даш љу де, Аћи ме! Ал’ 

мо раш зна ти и то да сам и ја био про фе сор исте бе о град ске Бо го
сло ви је! 

– Знам! Ипак, при знај, оче Те о до си је, да ти је у тим по мо г’о 
и твој ро ђак Ђу ро, пар дон, Га ври ло – ре че за је дљи во Јо а ким Ву јић. 

– При зна јем! Кад сам ја 1840. преш’о у Ср би ју и по ст’о про
фе со ром бе о град ске Бо го сло ви је, тад је мој ро ђак већ је ро мо нах 
био. Не кри јем, он ми је од ве ли ке пол зе био – го во рио је за ди ха но 
ми тро по лит Мра о вић. – И са мо ово још да зна деш, Аћи ме. Го ди
ну да на ка сни је и ја сам у ма на сти ру Ра ко ви ци био ру ко по ло жен 
за је ро ђа ко на, а по том сам при мио и чин је ро мо на ха. Са ве сно сам 
пре да в’о мно гим на ра шта ји ма бо го сло ва, а мо рам да ти при знам 
да ми је тај пле ме ни ти по зив из у зет но го дио – на ста ви при чу Тео
до си је Мра о вић. 

– А жен ски ње, ви но и кар те? – иза зи вао је Ву јић.
– Шта је ш њи ма?
– Чух да си ве ли ким по кло ни ком кар те и ку ла ша стог ви на 

био... – на ста ви Јо а ким.
– Све са ме ром, мој Аћи ме. Све са ме ром... – сме шкао се Тео

до си је Мра о вић.
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– А же не?
– Ха, же не! Знаш ка ко је, те ло тра жи сво је... – на миг ну Мра

о вић.
– Оба че ти си бла го дје тел ни мо нах, па и че сти до сто јан ар хи

ман дрит био... – це рио се књи жев ник.
– А оно са жен ски ња ма, то је би ло при ја не го што сам по

стри жен за мо на ха био – прав дао се Те о до си је. 
– Чит’о сам да је о те би Сло бо дан Јо ва но вић на пи с’о... – за

по че злу ра до Јо а ким.
– Ка ко сам „ли чио на оне пре чан ске ка лу ђе ре на ко је се До

си ти је био око мио” – ци ти рао је озло је ђе ни Мра о вић. – Угур суз 
је дан! На рав но, ја сам се та да већ одав но био упо ко јио, па ни сам 
био у при ли ци да му по ште но од го во рим! – за ме рао је Те о до си је.

– Јер бо сам чуо да си... – на ста вио је да иза зи ва Ву јић.
– До бро, де, је ли то сад та ко ва жно? – за ме рао је ми тро по лит. 

– Гле да но из ове вре мен ске раз да љи не, сад ми се чи ни да су то 
би ли мо ји сит ни ји гре си.

– А ко ји бе ху они круп ни ји? – зна ти жељ но ће „отац срп ског 
те а тра”.

– Искре но ре че но, ја и не знам ’ди да поч нем. Мо жда мој при
ста нак да ме па три јар’ Гер ман хи ро то ни ше за ар хи е пи ско па бел
град ска го и ми тро по ли та всеј Сер би ји.

– То бе ше онај па три јар’ Ан ђе лич, ко га је за по гла ви цу цер кви 
по ста вио ав стриј ски ће сар, оба че је из бор ни со бор за па три јар’а 
иза брао бу дим ска го епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ча – на до ве зао 
се Ву јић. 

– Аћи ме, не ка би ти та ко бре зо бра зан! – под вик ну упо зо ра
ва ју ћи гла сом епи скоп Га ври ло По по вић.

– Та, ма ни га! Ни је ни как’а фа лин га, мој ро ђа че! Ре’ ћу ја све 
том угур су зу, она ко к’о што ј’ и би ло! – ски ри вао је епи ско па ми
тро по лит Мра о вић па се озло је ђе но окре ну пре ма Ву ји ћу. 

– Све је то, мој Аћи ме, би ла ве ли ка си гра беч ког ца ра Фран
ца Јо зе фа. Та, и са ма иде ја о мом из бо ру за ми тро по ли та Сeрбије, 
у ства ри, по те кла је од ње га. Кнез Ми лан Обре но вић је био, да ка
ко, ау стро фил, па му је, као та квом, сме тао ми тро по лит Ми ха и ло, 
ко ји је пак био отво ре ни ру со фил. Мо гу ти, зе мља че, ре ћи да су у 
та да шњој Ср би ји те две стру је би ле здра во из ра же не. Кнез је само 
вре б’о по вољ ну при ли ку да се ко нач но об ра чу на са ми тро по ли том 
Ми ха и лом! Ве штим ма не вром, кнез Ми лан је ус пео да Ње го во 
ви со ко пре о све штен ство из ве де на та нак лед. Вла да је, и брез то га 
да је пи та ла и оба ве сти ла Си нод, до не ла од лу ку о уво ђе њу За ко на 
о цр кве ним так са ма, што је за ми тро по ли та, по сма тра но са цр кве
но ка нон ског аспек та, би ло у пот пу но сти не при хва тљи во. Да бо ме, 
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ви со ко пре о све ће ни је им’о пра во... Али то кне зу и по ли ти ча ри ма 
ни ма ло ни је сме та ло. Та ко је, пре ма уна пред ута на че ном ре ду, 
Сто јан Но ва ко вић, та да шњи ми ни стар про све те и цр кве них де ла, 
сре ди ном ок то бра 1881. пред ло жио да се ми тро по лит Ми ха и ло 
раз ре ши сво га до сто јан ства. Кнез Ми лан је, да бо ме, о’ма’ до н’о одлу
ку и ми тро по лит, не ма ју ћи куд, по ву к’о се у сво ју ку ћу на Вра чару, 
а не што доц ни је оти ш’о је у Ца ри град, Све ту Го ру и Па ле сти ну. 
Ја сам та да већ био про фе сор у пен зи ји…

– Е, баш сам љу бо пи тљив, е да ли си и ти у тој ра бо ти при
по мо гао сво ме ро ђа ку – за дир ки вао је Јо а ким по ма ло већ по спа ног 
вла ди ку Га ври ла. 

– Ја сам та да већ де сет го ди на био упо ко јен у Го спо ду – про
ша пу та епи скоп Га ври ло По по вић.

– Ох, да! Опро сти дра же сни мој, оче Га ври ло! – по ма ло за
ми шље но ре че Ву јић, па за мо ли ми ро по ли та да на ста ви. 

– Пра тио сам до га ђа је и ве о ма ме је из не на ди ло ка да сам чуо 
да су са сво јих пре сто ла зба че ни сви они епи ско пи ко ји су од би ли 
да се по ви ну ју но вим за кон ским од ред ба ма. Та ко не што ра ни је 
ни је би ло ни за ми сли во. Кнез Ми лан је био од лу чан и опа сан. 
Вла да је по том од ре ди ла да се у Цр кве ну упра ву по ста ве и ци вил
на ли ца. Њи ма сам, доц ни је, на рав но, мо г’о и за хва ли ти што сам 
иза бран за ми тро по ли та Сeрбије. Би ла су то чуд на вре ме на... – го
во рио је за но сно Те о до си је Мра о вић.

– Та ко је! И те ка ко чуд на вре ме на! И ме не су по ли ти ча ри 
на че ли кад сам био ша бач ки вла ди ка. Ди ва ни ли су све ко је шта о 
ме ни, да сам про не ве рио не ке нов це и да сам зло у по тре био свој 
епи скоп ски пре стол. Он дак су ме ти бре зо бра зни ци ок то бра 1866. 
пен зи о ни са ли због си мо ни је. Сра мо та! Сва сре ћа, па ме ни су изве
ли пред суд! А, ја вам ка жем, све је то би ло са мо због тог’ по што 
сам био пре чан ски Ср бин! – же стио се епи скоп По по вић.

– Мно ги нас ни су љу би ли у на шој во ље ној Сер би ји! Шпо та
ли су се с на ма, на зи ва ли су нас Шва би ма, Ма џа ри ма и све та ко... 
– уз дах ну ду бо ко Ву јић. – Да се мал ко јо ште вра ти мо те би, љу бе зниј 
оче Те о до си је. Хи ро то ни сан је си у Кар лов ци, но, та да... – за по че 
Ву јић, али га Мра о вић са ња лач ки пре ки де. 

– Ааа, ни ка да не ћу за бо ра ви ти Кар лов це. Дан утор ник, 27. 
март 1883. го ди не. Тре ћи дан Вас кр са. Бо же, ко ја кра со та! Са бор
на цер ква Све тог Ни ко ла ја дуп ке пу на на ро да. Па три јарх Гер ман 
у ор на ту са сво јим ви со ко до стој ни ци ма. У том ча су као да се не ка 
бла га све тлост спу сти ла на мо ја ра ме на. Да се не ла же мо, знао сам 
да је кнез Ми лан из мо лио ца ра Фра њу Јо си фа да ме па три јарх 
Ан ђе лић хи ро то ни ше у Кар лов ци ма и да је то у Ср би ји мло ге 
раз гне ви ло. Но, ја сам ми слио дру га чи је. Ве ро вао сам да је мо ја 
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ду жност да усли шим во љу Бож ју. Не ко мо ра да оба ви и ова кве, 
не за фал не по сло ве. Знао сам да се то у не ку ру ку и ко си са ка нон
ским пра ви ли ма, али сам на све на чи не ’тео да по мог нем сво јој 
Цр кви да очу ва свој по ре ме ће ни углед и да се спа си оно што се 
спа си ти мо же. Искре но ре че но, го ди ло ми је. Ужи вао сам сва ки 
тре ну так. При ве ли су ме до цар ски’ две ри, за тим ме ар хи је ре ји 
уве до ше у ол тар. О’де се три пу та по кло них пред пре сто лом и це
ли вах га. За тим клек нух, а вла ди ке ми ста ви ше на гла ву отво ре но 
Је ван ђе ње, са сло ви ма пре ма до ле. О, Го спо де, као да ми се све то 
са да по но во де ша ва... Пој ци по ла га но, отег ну то по ји ду „Ки рие, 
еле и сон”, а ја при мам са кос, омо фор, крст, па на ги ју и ми тру. Ус
пут, па три јарх и ар хи је ре ји гром ко во згла ша ва ју „Ак си ос! До сто
јан!” Го спо де, био је то нај срећ ни ји дан ово зе мља ско га ми жи во та. 
„Ех, да ме сад ви де мо ји Бај ци”, по ми слих у се би, а пред мо јим 
очи ма по ја ви ше се ли ца из при ја шњих вре ме на. При кра ју ли тур
ги је, па три јарх Гер ман ми је на ам во ну уру чио же зал, а ја обе ма 
ру ка ма бла го си љах оку пље ни на род. Бог да ми ду шу про сти, али 
здра во ми је го ди ла сва та го спод стве ност... Се ћам се да су ме ти’ 
да на спо па да ле и ноћ не мо ре. Са њ’о сам да је Ду нав по пла вио нашу 
Ба ју. Уз бур ка на во да је до пи ра ла до пен џе ри ку ћа. Гро мо гла сним 
ху ком ру ши ли су се оџа ци и за ба ти. Стре је су се стро по шта ва ле 
и од но си ле са со бом сто ти не жи во те не ду жни’ че ља ди. Уне зве
ре ни љу ди су ма ну то су пли ва ли, по ку ша ва ју ћи да се до хва ти ду 
де бла ко ја су се вр ти ла у коб ном за гр ља ју реч них ви ро ва. Јед ни 
су се бес по моћ но да ви ли у мут ној во ду ри ни, дру ги су се пак ве
ра ли по кро во ви ма и па да ли ни чи це и не ста ја ли у та ла си ма. Ви дио 
сам тор ње ве ка ко се ру ши ду и не ста је ду у за тру ње ним без да ни ма 
Ду на ва... О, Го спо де слат ки, тад још ни сам схва т’о по ру ку...

– Та ви сте пра ви по е та, оче! А ка да је сле ду ју шчиј дан осва
нуо... – за по че по но во Јо а ким Ву јић.

– Чим сам пост’о ми тро по лит, о’ма’ су се по ја вљи ва ли и пла
мич ци ко ји ће се ка сни је пре тво ри ти у ог ње ну сти хи ју. Пр во је 
из би ла Ти моч ка бу на, а он дак је краљ Ми лан за ра тио про тив Бу
га ра. Си ро ма шак је код Слив ни це био срам но по ра жен. О’ма’ по
сле свр шет ка ра та, за ве ре ни ци су по ку ша ли да из вр ши ду атен тат 
на серб ска го вла да ра! По том је из био скан дал око раз во да кра ља 
Ми ла на и кра љи це На та ли је. Бру ка! Цео свет је са мо о тим ди ва
нио. Све европ ске но ви не су злу ра до из ве шта ва ле о љу бав ној афе ри 
серб ског мо нар ха. Ме не су по ли ти ча ри при мо ра ли да пот пи шем 
онај не срећ ни акт о раз во ду. Пре ти ли су ми да ћу сно си ти сву 
кри ви цу уко ли ко краљ због мо је нео д луч но сти бу де аб ди ци рао. 
Ку ку мај ко! Не по вра ти ло се! И сад ме ’ва та је за ка да по ми слим на 
те да не. Ај, кур та ло га би ло! Ал’ шта ћеш? Он дак сам већ уве лико 
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за жа лио што сам при’ва тио до сто јан ства бе о град ског ми тро по
ли та. Не знам са мо ка ко ли су се осе ћа ли мо ји ар хи је ре ји, Ни ка нор 
и Ди ми три је? Јер бо, они су мо јим из бо ром за ми тро по ли та по ста
вље ни на че ло ужич ке и ни шке епар хи је. Уско ро ми је све по ста
ло ја сно. Се тио сам се сна. И с’ва тио сам по ру ку. На ла зио сам се на 
по гре шном ме сту, ал’ он дак је већ би ло доц кан. По ку ш’о сам да по
мог нем ко ли ко сам са мо мог’о. Пост’о сам члан Дру штва за по моћ 
убо ге си ро ча ди и де це и Дру штва Све тог Са ве. Свом сна гом сам 
био на бра ни ку срп ске на род но сти у Ста рој Ср би ји ко ја је те шко 
уз ди са ла под те ре том те шког ига про кле тог исла ма! Дао сам но вац 
да се штам па срп ски бу квар за на шу де цу на Ко со ву, у Ста рој Ср бији 
и Ма ће до ни ји, ко ја су још увек тр пе ла кр ва ви зу лум по га ни’ Ту ра
ка и Ар ба на са. Као Ср бин из Угар ске, до бро сам знао шта то зна чи 
жи ви ти у ма њи ни и ко ји су све на по ри по треб ни за очу ва ње ма тер
њег је зи ка и ја ча ње на ци о нал не све сти. По ма г’о сам да се отва ра ју 
штам па ри је и књи жа ре у свим зна чај ним ва ро ши ма Тур ске ’ди живи 
наш на па ће ни срп ски на род. Са че тр дес’т хи ља да ди на ра пот пома
г’о сам и рад Бе о град ског пе вач ког дру штва „Кор не ли је Стан ко вић” 
за не го ва ње цр кве ног по ја ња. Мно го сам се тру дио и до при н’о да 
на ши бу ду ћи све ште ни ци бу ду што обра зо ва ни ји. На че ло бе о град
ске Бо го сло ви је дов’о сам ува же ног и уче ног Ни ко ди ма Ми ла ша 
ко ји је знат но уна пре дио вас пи та ње и шко ло ва ње на ши’ бо го сло ва. 
Ал’ то, Бо го мој, да нас ни ко ви ше и не спо ми ње! Фурт ме спо па
да ду због тог’ што сам се при ’ва тио да слу жим вла да ра. Та ко сам 
био члан и Ве ли ког уста во твор ног од бо ра кра ља Ми ла на, на чи јем 
се че лу на ла зи ло Ње го во ве ли чан ство. У од бор су ушли и бив ши 
не го тин ски епи скоп Мој си је и про та Сте ван Ве лич ко вић. По ме
ну ти од бор је 22. де цем бра 1888. го ди не, до н’о сло бо до ум ни устав, 
ко ји је, ка жу, та да био је дан од нај на пред ни ји’ у Евро пи. А он дак 
је на ст’о пра ви лом! На про сла ви Да на кра ље ви не, фе бру а ра месе
ца 1889. краљ Ми лан Обре но вић се и зва нич но од ре к’о пре сто ла. 
Но ва вла да је о’ма’ по зва ла ви со ко пре о све ће ног Ми ха и ла да се 
вра ти и за у зме пре сто ми тро по ли та Ср би је. Ја сам, раз у ме се, како 
би’ очу в’о мир и из бе г’о рас кол, усту пио сво ју ка те дру и по ву к’о се 
из јав ног жи во та. Упо ко јио сам се у Го спо ду 27. фе бру а ра 1891. го
ди не, у Бе о гра ду. Кад сад ова ко са гле да вам сво ју жи вот ну пу та њу, 
чи ни ми се к’о да су сви од вај ка да би ли про тив ме не... 

– Дра ги мој зе мља че, по со вер ше ни ју, ни су сви има ли ова ко
во мње ни је. Ево, епи скоп Са ва шу ма диј ски, о те би је за пи с’о ка ко 
си био „сја јан зна лац срп ског на род ног по ја ња” – по ку ша вао је да 
га ора спо ло жи Јо а ким Ву јић.

– Ба рем не ко што год и ле по да на пи ше о ме ни, ал’ ипак... – на
ста вио је да се ту жа ка не у те шни Те о до си је Мра о вић.




