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наставак на страни 40.

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

Милана Мим Карло Бижић 
из Питсбурга је трећа гене-
рација Срба који су бродо-

вима пристигли у Америку. Први 
је 1897. дошао њен деда са мајчине 
стране, Никола Мамула, Лича-
нин, који се настанио у Питсбургу, 
који је у то време, због сталне пот-
ражње за радницима у локалним 
фабрикама, био обећана земља за 
велики талас пристиглих Срба, 
углавном са простора тадашње 
Аустро-Угарске. 

- Рођена сам 30. јула 1941. у јужном 
делу Питсбурга, каже Милана Би-
жић. Оба моја родитеља рођена су у 
Америци: отац Милан 1913. и мајка 
Латинка (Лаура) 1918. Очеви су 
били пореклом са Кордуна, а мајчи-
ни из Лике. У почетку смо живели 
код мојих деде и бабе са мајчине 
стране, Николе и Анђе. Њих двоје 
су обоје били из Јасенка, једног села 
крај Огулина (данашња Хрватска), 
и обоје су се презивали Мамула, али 
нису били у роду. Баба је дошла три 
године после деде. 

У раној младости Милана је 
највеће задовољство проналазила 
у читању и писању. Томе је доста 
допринела и њена баба Анђа, учи-
тељица, која је од 1936. до смрти 
1963. године свакодневно водила 
свој дневник. Утицао је и те како 
и њен отац Милан, који се профе-
сионално бавио новинарством, фо-

ДЕДИНЕ СУЗЕ ЗБОГ АТЕНТАТА НА КРАЉА
Деда Никола, иако никада није био у Србији, доживљавао ју је као своју једину 
и праву домовину. Када је 1934. године у Марсеју извршен атентат на краља 
Александра Карађорђевића, био је неутешан и тражио да га воде у биоскоп, где 
су тада приказивани информативни филмови. 
-Тада је имао 63 године и пролио је много суза због смрти краља Ујединитеља. 
Моја тетка, која га је водила у биоскоп, после нам је причала како су се људи 
који су седели иза њих жалили јер им је деда, онако висок, заклањао поглед. 
Тражили су да се спусти, али их он није чуо. Очи су му биле пуне суза док је 
гледао снимке из Марсеја.

АМБАСАДОРКА СРПСКЕ 
ДИЈАСПОРЕ У АМЕРИЦИ

Жива енциклопедија српске дијаспоре у Америци- Милана Мим Бишић 
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МИЛАНА МИМ БИЖИЋ, ТРЕЋА ЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА СРБА У ПИТСБУРГУ

Мим је у правом смислу речи жива енциклопедија.  Нема хуманитарне акције ни 
културног догађаја на овим просторима а да Мим у тој причи нема неку улогу или удео, 
ако ништа друго, бар као промотер
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тографијом и дизајном, а са својом 
другом супругом Хеленом пропу-
товао преко 100.000 миља по целој 
Америци, бележећи приче српских 
исељеника, које су на крају објави-
ли у књизи “РАНИ ДАНИ: Српски 
насељеници у Америци” (1984).

Одрастајући поред таквих узора, 
Милана је сањала да постане нови-
нарка или учитељица. И обе жеље 
су јој се испуниле. Као најбољи сту-
дент дипломирала је на Универзи-
тету у Питсбургу за само три годи-
не, иако је имала четворогодишњу 
стипендију. Убрзо након тога 
(1967.) је магистрирала, а затим 
завршила неколико специјализа-
ција, са жељом да што пре почне 
да ради са децом.

Почела је са оним најмлађима, у 
Основној школи, да би временом 
догурала до универзитетског про-
фесора и супервајзора за наставу 

на Пен стејт универзитету и Кар-
лов колеџу. Већ тада је увидела 
значај компјутера у образовању, 
па је једно време подучавала ко-
леге професоре како да креативно 
искористе рачунаре у својим на-
ставним плановима и програмима, 
а студенте како да користе та “чуда 
технике” у савлађивању градива.

- Много сам волела децу, па сам 
ваљда из те моје љубави хтела да 
им помогнем да што лакше дођу до 
знања, каже Милана. Зато сам била 
толико одушевљена компјутерима 
чим су се појавили, и рекла мојим 
колегама: “Ово морамо да набави-
мо за децу!” Имала сам неки осећај 
да ће то променити све и окренути 
свет наглавачке, па сам себи дала 

задатак да научим све о тим новим 
паметним машинама. Читала сам 
стручне магазине, одлазила на све 
могуће курсеве и то знање одмах 
преносила ученицима…. 

Милана Мим Бижић је истински 
амбасадор српске дијаспоре у Аме-
рици

Чува исечке из новина о великим 
а заборављеним људима, америч-
ким Србима. Има ту докумената 
старих више од једног века, пожу-
телих а вредних, слика, икона. Чи-
тав један музеј успомена, историја 
једног народа који је у последња 
три века, са надом у бољи живот, 
кренуо на далек пут. Мим је у пра-
вом смислу речи жива енциклопе-
дија. 

Нема хуманитарне акције ни 
културног догађаја на овим про-
сторима а да Мим у тој причи нема 
неку улогу или удео, ако ништа 
друго, бар као промотер. Јер, сви 
прате шта на свом Фејсбук зиду 
објављује Баба Мим. Стиче се ути-
сак да је има свугде, да на неки 
чудан начин стиже истовремено 
да буде на хуманитарној вечери у 
Чикагу (Илиноис), прослави 75 го-

дина спасавања америчких пилота 
у Прањанима (Србија) и фестива-
лу српске културе у Кливленду 
(Охајо).

- Ако постоји нека песма која 
би ме најбоље описала онда је то 
“Нико нема што Србин имаде”, 
наглашава Мим. Волим своју поро-
дицу, рођаке, комшије, пријатеље, 
свој дом, православну веру, српско 
наслеђе, заправо – волим све што 
има везе са Србијом. Још увек 
изучавам неке ствари о нашој ис-
торији и захвална сам Господу на 
благослову да ме још увек служи 
памет тако да сваки дан искорис-
тим да научим понешто.

Захваљујући дедама и бабама, 
Милана је од малих ногу научи-

ла много о српској традицији, ис-
торији, култури, обичајима. Сав 
друштвени и културни живот 
српских досељеника се у то време 
вртео око цркава и пар удружења, 
међу којима је највеће било Српска 
национална федерација (СНФ), 
које је издавало лист “Американ-
ски Србобран”. 

- Моје две сестре, Ружа (Росе Кар-
ло Гантнер) је била две године 
млађа, Александра (Карло Нолан) 
12 година млађа од мене. Наше 
цела фамилија, с обе стране, сви 
смо живели у само неколико бло-
кова у Питсбургу, а са нама и још 
много земљака. Наша српска ма-
хала била је тако бројна да су чак 
и јеврејски бакалници и месари 
учили и знали српски језик, да би 
могли да услуже муштерије. Сваке 
недеље одлазили смо у цркву Све-
тог Саве на јужној страни Питсбур-
га, после литургије попели бисмо 
се на гробље, да посетимо мртву 
родбину, па затим у оближње из-
летиште код замка Шенон, где се 
роштиљало, пекла се јагњад и јео 
млади лук, домаћи хлеб и пила 
поп-сода. После тога, док су се ста-

Милана као девојчица у ношњи 
коју је сашила њена бака Анђа

ПОНОСНИ СРБИ
Деда и баба никада нису видели Србију, пре Америке живели су у тадашњој Аустро-
угарској, али су се увек осећали и истицали да су они Срби православне вере, који 
славе Светог Јована. То је увек била прва и најважнија ствар. Исто као и моји други 
деда и баба, Самоило и Стана Карајловић, који су дошли са Кордуна. Мислим да је 
ово важно да будуће генерације знају…Нису се осећали ни као хрватски правосла-
вци, ни као аустријски ни хрватски Срби. Само Срби. Неговали су своје православно 
наслеђе и чували га да бисмо га сви могли поштовати. Али та љубав према своме 
није била слепа, већ продуховљена. Па се сећам како смо као деца понављали речи 
светог владике Николаја да – “нико не може бити добар Србин, осим ако није добар 
човек за почетак”. Иако хиљадама миља далеко од постојбине, ми смо се осећали 
као да припадамо великом, поносном и продуховљеном народу.
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рији људи разговарали, ми млађи 
смо играли коло у дрвеној плесној 
сали.

Милана је рођена исте године 
када је Америка на страни савез-
ника ушла у рат. У рату су учество-
вали и чланови њене фамилије, 
а неки су се, попут њеног ујака, 
Џорџа Мамуле, истакли својим 
херојством. Након учешћа у свет-
ском рату, у коме је добио Златну 
медаљу, он је своју службу наста-
вио у Кореји, где је, због исказане 
храбрости одликован Крстом час-
ти, те са још 18 ратних одликовања 
и награда. 

-Мој ујак је током Другог светског 
рата био један од чувених “Мерило-
вих разбојника” (Merills marauders), 
групе специјалаца 
која је у Југоисточној 
Азији пробијала ду-
боко иза јапанских 
непријатељских ли-
нија, наносила вели-
ке губитке и значајно 
допринела коначном 
поразу Јапанаца. 
Касније је учествовао 
у Корејском рату где 
је одликован другим 
по реду највишим 
орденом америчке 
војске због неверо-
ватне храбрости 
коју је показао током 
Битке код Кумхве, 
када је, након што су 
сви официри постра-
дали и разбијена 

војска кренула да 
се повлачи, стао испред њих, преу-
зео команду над јединицом и повео 
војску назад, у јуриш на брдо на 
коме су се налазило добро утврђене 
комунистичке јединице.  СЛОВО

(Опширна сторија о Милани 
Мим Бижић биће објављена у књи-
зи зборнику НИ ТАМО НИ ОВДЕ 
Гордане Лаковић, која почетком 
идуће године излази из штампе, 
а за ову репортажу, по одобрењу 
Милане Бижић, кориштени су и 
инсерти из репортаже коју је о 
баки Милани објавио амерички 
Serbian Times) 

Милана као беба 
са тетком и 
баком Анђом и 
дедом Николом

ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД
Занимљива је прича како су се Миланин деда Никола и бака Анђа, срели упознали и 

практично истог часа постали муж и жена…
-У то време бродска карта из Европе је била скупа и Стево, брат баба Анђе, морао 

је доста да ради за тих 50 долара. Тада сте ретко могли срести Српкињу у Америци, 
углавном су то били мушкарци који, с обзиром да су напорно радили по 12-16 сати 
дневно, седам дана у недељи, нису имали када а ни где да упознају жене, самим тим 
и да заснују породице. За њих је то био сан – да се скуће са неким ко говори њихов 
језик, да им кува, пере и пева српску успаванку деци. Када је деда-ујак Стева купио 
бродску карту Анђи, која је у старом крају била учитељица, вест се брзо прочула међу 
нашим исељеницима, тако да је бакин долазак на железничку станицу изазвао праву 
правцату помпу. Велика група мушкараца скупила се, у нади да ће од Стеве испроси-
ти руку његове сестре. 

Девојка тек пристигла у непознати свет после дугог пута је била збуњена, није знала 
шта се дешава када је видела масу младих мушкараца како машу новчаницама од 
50 долара.

– Бака тада није знала да је њен брат обећао да ће онај ко може да плати цену карте 
добити њену руку. Можда мислећи да ће тако просци показати своју озбиљност, а 

можда је то био и начин да Стево надокнади своју инвестицију? 
Нико не зна шта је тада било у његовој 
глави, али када је схватила о чему се 
ради, бака се расплакала, била је упла-
шена. А и то је било испод њене части, 
није желела да њена будућност буде од-
лучена тако, као на  пијаци.

Стево је покушавао да уразуми своју 
сестру, да је увери да су то све његови 
добри пријатељи. „Не, не, не …“ завапи-
ла је. Али баш тада Анђа је видела како 
из масе вири глава Николе Мамуле, који 
је био за главу виши од свих осталих. 
Николу није познавала лично, али јој се 
учинило да га је већ раније видела, када 
је из свог села ишла до суседног по воду 
и потрепштине. Коначно неко са ким би 
могла имати нешто заједничко. А и допао 
јој се, онако висок, кршан.

“Добро, нека то буде он!” – указала је 
брату на високог странца. Стево је Ни-
колу добро познавао из млина, где је био 
вредан радник. Али, постојао је проблем 
– Никола није био један од оних који су 
махали новцем. Није имао пребијене бан-
ке за ову трампу, пошто је послао већи део 
зараде својој породици у стари крај. Али, 
кад је очима ухватио Анђин благонаклони 
поглед, Никола је почео да се гура напред.

Иако је, без пара, дошао тек да види то 
чудо од Српкиње, сад је схватио да он ову жену жели за супругу. Убрзо се суочио са 
Стевом, лице у лице. 

“Сад немам новца”, готово је викао Никола на Стеву који му је стајао испред носа, 
“али обећавам ти да ћу га наћи. Знаш да држим своју реч!”. Стева је погледао своју 
сестру и схватио “колико је сати”. Други младићи, бесни и разочарани, напустили су 
станицу, а из евиденције бракова у Окружном суду Алегхени, знам да су се, неколико 
дана касније, Анђа и Никола венчали.

И као у бајци, живели су срећно до краја живота. Успели су да саграде дом и да сед-
моро деце изведу на пут (троје је умрло на порођају и у младости) . Само што је пут до 
те среће био посут трњем, а на њему је проливено много зноја, суза, а богами и крви. 

- Радили су седам дана у недељи, по 10-12 сати дневно. Кад би дошао кући после 
посла мој деда је био комплетно прекривен катраном, личио је на некакву црну пла-
нину. Баба би загрејала воду на шпорету а затим му скидала велике заштитне чизме 
и прала ноге. Деда би тада скинуо панталоне а оне би стајале усправно на сред собе, 
саме од себе, толико су биле пуне битумена. 


