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МИ ЛИ ЦА ЋУ КО ВИЋ

МЛА ДОСТ СРП СКА У ПИ СМИ МА И СЕ ЋА ЊИ МА. 
„МЛА ДИ МИ ЛЕ ТИЋ” МИ ЛА НА СА ВИ ЋА И 

„МЛА ДИ ЗМАЈ” МИ ЛА НА ШЕ ВИ ЋА. ГО ДИ НУ 
ДА НА НА КОН ЗМА ЈЕ ВОГ ЈУ БИ ЛЕ ЈА

Кул ту ра пам ће ња у Ср ба или вр ла но ва  
књи жев на при кљу че ни ја

Змај је не сум њи во за слу жио  
бо ље ме сто и ви ше па жње

Жи ван Ми ли са вац, Змај

За жи во та пре по знат и при знат као пе сник свет ског ран га (о 
че му све до чи и члан ство у ме ђу на род ном „по кро ви тељ ском” Од
бо ру за по ди за ње спо ме ни ка Вик то ру Игоу, у гра ду Бе зан со ну, 
од бо ру ко ји су чи ни ли, ка ко је за бе ле же но у по зив ном пи сму, „нај
слав ни ји љу ди Фран цу ске и ино стран ства”, и у ко јем су се, по ред 
на шег књи жев ни ка, на шли и чу ве ни пи сци, кри ти ча ри и умет ни
ци Емил Зо ла, Хен рик Иб зен, Ал фонс До де, Си ли При дом, Ги став 
Лан сон, Жил Ле ме тр, Огист Ро ден и др.),1 а ујед но хва љен и сла
вљен ме ђу сво јим су на род ни ци ма, при че му се по себ но из два ја ју 
пом пе зне и чак до не кле па те тич не про сла ве два де сет пе то го ди
шњи це и пе де се то го ди шњи це књи жев ног ра да, про пра ће не и у 
ча со пи су Ви е нац, афир ма тив ним при ло зи ма та да шњег уред ни ка 

1 Из ра зи ува жа ва ња на ла зе се у по зив ном пи сму, ко је је пред сед ник Од
бо ра и он да шњи фран цу ски ми ни стар про све те, М. Рам бо, упу тио Зма ју: „До пу
сти те да за овај наш по ду хват, у сла ву по е зи је и ге ни ја, уне се мо и Ва ше име, име 
ко је сте ове ко ве чи ли сво јим ре мекде ли ма...” О ово ме је по дроб но пи са но у 
тек сту: Ва со Ми лин че вић, „Змај и Вик тор Иго”, у: Твор ци и ту ма чи: из срп ског 
ро ман ти зма, Про све та, Бе о град 1984, 229–238.
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Ау гу ста Ше ное,2 Јо ван Јо ва но вић Змај (1833, Но ви Сад – 1904, Срем
ска Ка ме ни ца), на род ни пе сник ми ље ник, „пра ви” члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је (по то ње СА НУ)3 од 1896. го ди не и пи сац чи
јем је по гре бу при су ство ва ло из ме ђу два на ест и пет на ест хи ља да 
љу ди,4 да нас је, ре кло би се, углав ном пот це њен и за по ста вљен.

У два де се том ве ку пак то ком де це ни ја, го ди шњи це Зма је вог 
ро ђе ња и смр ти би ће ре дов но, све ча но и(ли) сим бо лич но, обе ле жа
ва не. По во дом де ве де се то го ди шњи це од Зма је вог ро ђе ња, а уо чи 
два де се то го ди шњи це од ње го ве смр ти, пре ма ре чи ма Јо ва на Гр чи ћа 
„... на ини ци ја ти ву Ма ти це На пред них Же на у Но вом Са ду, об но
вљен [је] био, 7. де цем бра 1923, Зма јев култ при ме ре ном свет ко ви
ном”.5 И Срем ска Ка ме ни ца до стој но се та да оду жи ла пи сцу ко ји 
је у њој про вео по след ње го ди не свог жи во та, да би ту за у век и 
остао. Том при ли ком по диг нут је спо ме ник Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју 
на глав ном град ском тр гу. Ипак, ва жно је на по ме ну ти да је у пи
та њу би ла по све при ват на ини ци ја ти ва. На и ме, спо ме ник је из гра
ђен ђач ким при ло зи ма, или, ка ко о то ме пи ше Жи ван Ми ли са вац 
„... ужур ба но су се сли ва ле ма ле су ми це, па ри ца на па ри цу, ‒ при
ло зи ма ли ша на из школ ских клу па ‒ за спо ме ник во ље ном пе сни ку 
и ствар ном учи те љу де це и омла ди не”.6 На по сто ље спо ме ни ка 
(ко ји са чи ња ва ју фи гу ре Зма ја и де вој чи це) уре зан је нат пис „Де ца 
чи ка Јо ви”. Сво је се ћа ње на дан по ста вља ња спо ме ни ка оста вио је 
Жи ван Ми ли са вац: „Се ћам се то га да на: ве дро и то пло ... ма ли сео
ски трг био је пре пла вљен на ро дом, а у пр вим ре до ви ма, бли же 
спо ме ни ку, зва нич ни пред став ни ци, у фра ко ви ма и ци лин дри ма. 
Оста ли су и до ку мен ти са те про сла ве: пу но ма лих, са свим ма лих 
сли чи ца на ле пље них на ко ма ду про вид не хар ти је ... И још не што: 

2 О ово ме де таљ но: Ми ло рад Жи ван че вић, „Ше ноа и Змај”, Збор ник Ма-
ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 31, св. 3, 1983, 427–434.

3 Упр кос све срд ном тру ду Јо ва на, по то њег Ила ри о на Ру вар ца да Змај 
не бу де иза бран (из ра зи та при стра сност, иро ни ја, озло је ђе ност и пре зир, али и 
лич на и по ли тич ка не тр пе љи вост, утка ни су у пи смо ко је је Ру ва рац упу тио 
Ми ла ну Ђ. Ми ли ће ви ћу, из Гр ге те га, на Бо го ја вље ње 1895. го ди не), Зма јев из
бор по др жа ли су, те, 1895. го ди не, Ва тро слав Ја гић, Све ти слав Ву ло вић „и дру
го ви” (Ј. Жу јо вић, М. Ђ. Ми ли ће вић. Г. Гер шић, М. Јо ва но вић, М. Вал тро вић, 
Д. Јен ко) и Љу бо мир Не на до вић (де сет да на пре смр ти), што ће се ре а ли зо ва ти 
тек по нов ним из бо ром, на ред не, 1896. го ди не, ка да је Змај, до ду ше је два, са 16 
гла со ва, ко нач но иза бран. О ово ме: Јо ван Б. Вук че вић, „Јо ван Јо ва но вић Змај и 
Срп ска ака де ми ја на у ка”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 31, 
св. 3, 1983, 463–471.

4 По греб се, пре ма ре чи ма Си ма Ма та ву ља, пре тво рио у је дин стве ну 
апо те о зу „ни ка да се до тле не ви де та ка сме са ста ра и мла да, не у ка и обра зо ва
на, про ста и го спод ског у за јед ни ци осе ћа ња и ми сли.” На ве де но пре ма: Ва са 
Ста јић, Јо ван Јо ва но вић-Змај. Жи вот и де ло, Ad mi ral bo oks, Бе о град 2008, 140.

5 Јо ван Гр чић, „Змај Јо ван Јо ва но вић”, у: Пор тре ти с пи са ма III, Из да
ње за гре бач ке до бро твор не за дру ге Срп ки ња, За греб 1925, 19.

6 Жи ван Ми ли са вац, Змај, Но во по ко ле ње, Бе о град 1954, 11.
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на тим сли чи ца ма као да се нај ма ње ви ди де це, оних, да кле, чи ка 
Јо ви них по што ва ла ца чи јим је при ло зи ма и омо гу ће на ова про
сла ва.”7 Де це ни ју ка сни је, 1933. го ди не, да кле век на кон Зма је вог 
ро ђе ња и уо чи три де се то го ди шњи це од смр ти овог пи сца, ју би леј 
је све ча но обе ле жен „... пред став ни ци углед них ин сти ту ци ја по
ло жи ли су вен це на ње гов гроб у Ка ме ни ци, но ви не су пи са ле о 
Зма ју...”8 Те го ди не, ка ко је о то ме пи са ла Зо ри ца Ха џић,9 Ма ти
ца срп ска рас пи са ла је кон курс, про пра ћен на гра дом од два де сет 
хи ља да ди на ра, за об ја вљи ва ње мо но гра фи је о Јо ва ну Јо ва но ви ћу, 
чи ме је Зма јев култ на но во об но вљен. Об ја вље на је, за тим, не без 
скан да ла, Зма је ва би о гра фи ја ау то ра Ва се Ста ји ћа, о че му ће вишe 
би ти пи са но у на став ку ра да. Че тр де се те го ди не два де се тог ве ка 
до но се но ву сли ку са срем ско ка ме нич ког тр га, али овог пу та при
лич но су мор ну. Зма јев спо ме ник (све осим по сто ља) је по ру шен, 
фи гу ре Зма ја и де вој чи це оште ће не су при ли ком па да, и у њих је 
чак и пу ца но. О овом до га ђа ју Жи ван Ми ли са вац за бе ле жио је: 

„Као да по но во ис кр са ва она там на април ска ноћ Че тр де сет
пр ве ... То су се уста ше при кра ле но ћу, као ло по ви, по сле оне вар
вар ски бе стид не об ја ве да је по сле то ли ко и то ли ко ча со ва уве че 
за бра ње но кре та ње Ср би ма, пси ма и Ци га ни ма, и у ру ше њу спо
ме ни ка јед ног пе сни ка већ пр вих да на обе ле жи ли свој од нос пре ма 
кул ту ри. Ју тро је за те кло оса ка ће но по сто ље из ко га је штр ча ла, 
као сло мље на ру ка, јед на гво зде на шип ка. Та шип ка штр чи и са да. 
[Милисавац ова се ћа ња бе ле жи по чет ком пе де се тих го ди на XX 
ве ка, прим. М. Ћ.] Не дав но је про на ђен и спо ме ник: не у глед на пе
сни ко ва фи гу ра уз ко ју се на ла зи фи гу ра де вој чи це. Од по тре са 
при ли ком па да пу кла је ру ка де вој чи це, у пре ги бу код лак та, и 
Зма је ва на ме сту где по чи ње ру кав, у згло бу из над ша ке. И још два 
оште ће ња: ја сни су тра го ви мет ка у пр са и че ло. Пи ја ни уста ша 
је хтео да пот пу но ’до ту че’ обо ре ну жр тву.”10

Де це ни ју ка сни је, по чет ком пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
за ти че мо по но во Ми ли сав ца у Срем ској Ка ме ни ци „пред по сто
љем без спо ме ни ка”, ка ко гла си и на слов увод ног по гла вља Зма ја. 
На и ме, пет де це ни ја од смр ти Јо ва на Јо ва но ви ћа, об но вље на је тра
ди ци ја пу бли ко ва ња мо но гра фи ја о овом пи сцу по во дом ње го вих 
ју би ле ја, па је те го ди не об ја вље на књи га Змај Жи ва на Ми ли сав ца.11 

7 Исто, 12.
8 Зо ри ца Ха џић, „Са чу ва ти Змај Јо ва но ви ћа”, у: Ми лан Ше вић, Од Киш-

ја но ша до Зма ја, при ре ди ла Зо ри ца Ха џић, Ме ђу на род ни цен тар књи жев но сти 
за де цу Зма је ве деч је игре, Но ви Сад 2014, 10.

9 Исто, 10–13.
10 Жи ван Ми ли са вац, Змај, 12–13.
11 Го ди не 1953, та да шњи се кре тар Ма ти це срп ске и уред ник Ле то пи са 

Ма ти це срп ске, Жи ван Ми ли са вац, по кре ће ак ци ју обе ле жа ва ња Зма је вог ју би
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У пи та њу је би о гра фи ја Јо ва на Јо ва но ви ћа, по ком по зи ци ји бли ска 
књи зи Ва се Ста ји ћа Јо ван Јо ва но вић Змај из 1933. го ди не.12 По ред 
об на вља ња тра ди ци је пи са ња о Зма ју, 1954. го ди не об но вљен је и 
спо ме ник на тр гу у Срем ској Ка ме ни ци13 ко ји је све ча но от кри вен 
у скло пу ма ни фе ста ци је Зма је ва про сла ва 1–6. ју на, Но ви Сад – 
Срем ска Ка ме ни ца.14 По треб но је на по ме ну ти ка ко је Жи ван Ми
ли са вац во дио ра чу на и о Зма је вом спо ме ни ку у Но вом Са ду. Ово 
са зна је мо из Ми ли сав че вог пи сма Иву Ан дри ћу (12. мар та 1953. 
го ди не), у ко јем Ми ли са вац по ру чу је „Ву ко са вље вић ми је ја вио 
да ће ва ја ри до ћи у по не де љак у Но ви Сад. Ми их че ка мо”15, где 
напоменa при ре ђи ва ча, Ра до ва на По по ви ћа, от кри ва „Слав ко Ву
ко са вље вић, се кре тар Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, пе сник” и 
„Реч је о ва ја ри ма ко ји се ин те ре су ју за по ди за ње Зма је вог спо ме
ни ка у Но вом Са ду.”16 Од оста лих ју би ле ја, ва жно је ис та ћи сто ти
ну и пе де сет го ди на од Зма је вог ро ђе ња, тј. 1983. го ди ну, ка да је 
не је дан те мат већ цео те мат ски број Збор ни ка Ма ти це срп ске за 
књи жев ност и је зик (књ. 31, св. 3) био по све ћен ис кљу чи во Јо ва ну 
Јо ва но ви ћу Зма ју и за ко ји су при ло ге да ли (ре до сле дом ко јим су 
ра до ви рас по ре ђе ни у овом бро ју) Све то зар Ко ље вић, Ми рон Фла
шар, Иван ка Удо вич ки, Ми ло рад Жи ван че вић, Ди ми три је Ву че
нов, Ђор ђе Ра ди шић, Јо ван Б. Вук че вић, То ми слав Бе кић, Ма ри ја 
Кле ут, Јев то М. Ми ло вић, Ђор ђе Пе рић и Здрав ко Мал ба ша. Два ма 
при ло зи ма (Дра ги ше Жив ко ви ћа и Мла де на Ле сков ца) те го ди не 
је и Ле то пис Ма ти це срп ске (год. 159, књ. 432, св. 6, де цем бар), 
ру бри ком Сто пе де се та го ди шњи ца ро ђе ња Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја, обе ле жио овај ју би леј. Исте го ди не и ча со пис Де тињ ство 
до но си цео те мат ски број (год. IX, бр. 1–2, про ле ће –ле то), на сло
вљен Змај на шег де тињ ства, у ко јем је че тр де сет и је дан ау тор 

ле ја и на пред лог, чак и ин си сти ра ње, пред сед ни ка ре пу блич ког Од бо ра (за ду
же ног за ор га ни зо ва ње про сла ве) Ива Ан дри ћа, са ста вља и објвљу је књи гу Змај 
(1954), ко ју по све ћу је Ан дри ћу „Иву Ан дри ћу у знак по што ва ња”. Ви де ти: Жи ван 
Ми ли са вац, Ау то пор тре ти с пи са ма, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1997, 12–14.

12 Ми ли са вац упра во и под се ћа на књи гу о Зма ју Ва се Ста ји ћа „Ја сам, 
исти на, Зма ја и во лео и це нио, али ни ти сам пи сао о ње му ни ти на ме ра вао да 
пи шем. То ми се чи нио кру пан за ло гај, по го то во што је рок за та ко озби љан по
сао био и су ви ше кра так и што је по сто ја ла већ јед на књи га о Зма ју, ко ју је још 
пре ра та на пи сао Ва са Ста јић.” Ви де ти: Жи ван Ми ли са вац, Ау то пор тре ти с 
пи са ма, 12.

13 Спо ме ник сам ви де ла ужи во у ав гу сту 2014. го ди не. Нат пис „Де ца чи ка 
Јо ви” је два се ра за зна је. У спо ме ник ни је ула га но још од об на вља ња, 1954. го ди не. 
(прим. М. Ћ.) 

14 Фо то гра фи је са ове ма ни фе ста ци је на ла зе се у исто и ме ном ал бу му, ко ји 
се чу ва у Зма је вом му зе ју у Срем ској Ка ме ни ци. За хва љу јем се Ољи Ма глов ски 
на до пу ште њу да пре гле дам и фо то гра фи шем по ме ну ти ал бум.

15 Ра до ван По по вић, „Иво Ан дрић и Ма ти ца срп ска”, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, књ. 478, св. 1–2, ју л–ав густ, 2006, 198.

16 Исто.
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иза брао нај дра жу чи ка Јо ви ну пе сму и свој из бор про пра тио кра
ћим ко мен та ром о сâмој пе сми и Зма ју као ства ра о цу за де цу. На
рав но, ни је на од мет по ме ну ти ка ко је исте, 1983. го ди не, об ја вље но 
и фо то тип ско из да ње Зма је вог пан че вач ког ли ста Жи жа (1871–1874). 

Два де сет и пр ви век, ре кло би се, до вр шио је и до вр ху нио 
си ту а ци ју стал не са да шњо сти и про је кат ра за ра ња про шло сти, 
ко ји, по ре чи ма Ери ка Хоб сба у ма, пред ста вља про цес де струк ци је 
„со ци јал ног ме ха ни зма ко ји по ве зу је не чи је са вре ме но ис ку ство са 
ис ку ством ра ни јих ге не ра ци ја”17 и ко ји је „је дан од ... нај ка рак те
ри стич ни јих и нај са бла сни јих фе но ме на по зног два де се тог ве ка.”18 
Би ло да се ра ди о до бу стал не са да шњо сти (не по год ном за књи
жев но и сто риј ска ис тра жи ва ња, о че му све до чи и тре нут на кри за 
ове ди сци пли не), јед но ди мен зи о нал но сти, по вр ши не (још је Ихаб 
Ха сан пост мо дер ни стич ку по вр ши ну су прот ста вио мо дер ни стич
кој ду би ни) и, до да ли би смо, по вр шно сти, или пак са мо о до бро 
зна ном не ма ру и не бри зи за (на ци о нал ну) књи жев ну и кул тур ну 
про шлост, чи ње ни ца је да Зма је вих про сла ва ко је би оку пи ле ве
ли ки број по што ва ла ца овог пи сца да нас не ма (из у зе так је, хва ле 
вре дан, ма ни фе ста ци ја Зма је ве деч је игре), као што не ма ни ин сти
ту ци о нал не по др шке за про у ча ва ње Зма је вог жи во та и ства ра ла
штва, те се све, као и увек, сво ди ма хом на ин ди ви ду ал не (до ду ше, 
пре те жно спо ра дич не) ини ци ја ти ве по је ди них про у ча ва ла ца књи
жев не ба шти не. Го ди не 2013, ка ко је при ме ти ла Зо ри ца Ха џић,19 
Зма јев ју би леј (сто ти ну осам де сет го ди на од пе сни ко вог ро ђе ња) 
ни је обе ле жен, а та ко је и на ред не, 2014. го ди не, у пот пу но сти 
за бо ра вље но на сто ти ну и де сет го ди на од Јо ва но ви ће ве смр ти. 
Пи сцу у срп ској књи жев но сти при сут ном пре ко пет де це ни ја, не
у мор ном по кре та чу, уред ни ку и са рад ни ку број них (књи жев них) 
ли сто ва, ча со пи са и ка лен да ра, Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, по во дом 
ње го вих ју би ле ја, у срп ској пе ри о ди ци, за про те кле две го ди не, 
ни је по све ћен ни је дан при лог, што је са свим до вољ на илу стра ци ја 
ак ту ел ног тре нут ка у на у ци о књи жев но сти. Као што је по ка за но, 
овим вр лим но вим књи жев ним при кљу че ни ји ма, су прот ста вља 
се тра ди ци ја (кул ту ре) пам ће ња из пр ве по ло ви не два де се тог ве ка. 
Вра ћа мо се са да 1933. го ди ни, ко ја на по зор ни цу овог огле да уво
ди два па ра „ју на ка”: Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја, од но сно Ми ла на Са ви ћа и Ми ла на Ше ви ћа, уз не ма ње 
ва жног Ва су Ста ји ћа.

17 Ерик Хоб сба ум, „Два де се ти век из птич је пер спек ти ве”, пре вео Пре драг 
Ј. Мар ко вић, Књи жев ни гла сник, бр. 2, мар т–а прил, 2001, 4.

18 Исто, 4.
19 Зо ри ца Ха џић, „Са чу ва ти Змај Јо ва но ви ћа”, у: Ми лан Ше вић, Од Киш-

ја но ша до Зма ја, 5.
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О ко ри сти и ште ти при ват не исто ри је за жи вот или  
би о гра фи је Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја

„А да би о гра фи ја са де лом ни ка кве ве зе не ма, јед но став но 
ни је тач но. Ако не не по сред ни, по сред ни до каз о то ме има мо: до
вољ но је ба ци ти по глед на да на шња кри тич ка ис пи ти ва ња де ла 
као ’тек ста’, па ви де ти да је без пи шче ва жи во та текст са мо мр тва 
и пра зна љу шту ра.”20

Пи шу ћи о до бу „оза ко ње не ин ди скре ци је, ма сов них ме ди ја, 
скри ве них ка ме ра и апа ра та за при слу шки ва ње”,21 пре чи та ве две 
де це ни је, а ана ли зи ра ју ћи мо дер не би о гра фи је, Јо ван Хри стић ће 
при ме ти ти да у мо дер ним би о гра фи ја ма пи сци све ви ше и ви ше 
по ста ју чу до ви шта, бу ду ћи да се чи та о ци ма без за зо ра от кри ва ју 
пре ћу та не стра сти и скло но сти ау торâ, чи ме се ства ра њи хо ва 
бит но дру га чи ја сли ка, ко ја ути че и на про цес ре цеп ци је сâмих 
књи жев них де ла. Ипак, ау то ри би о гра фи ја Мла ди Ми ле тић (1921) 
и Мла ди Змај (на пи са на 1933, об ја вље на пост хум но 1960), ре кло 
би се, ни су има ли за циљ да об ли ку ју „ка рак те ре” ни ло ши је („чу
до ви шта”) ни бо ље од нас („обич них”) већ су при ка за ли љу де 
она кве ка кви су би ли и ка кви су је ди но и мо гли би ти у вре ме ну и 
при ли ка ма у ко ји ма су жи ве ли.

Све то зар (Све слав) Ми ле тић (1826–1901) и Јо ван Јо ва но вић 
Змај (1833–1904) упо зна ли су се у ра ној мла до сти и оста ли (по ред 
то га што су би ли и по ли тич ки исто ми шље ни ци) бли ски при ја те
љи све до Ми ле ти ће ве смр ти. На сли чан на чин, њи хо ве би о гра фе, 
Ми ла на Са ви ћа (1845–1930) и Ми ла на Ше ви ћа (1866–1934), по ве
зи ва ло је књи жев но при ја тељ ство.22

За ни мљи ви су и сле де ћи, углав ном хро но ло шки, по да ци. На
и ме, Ми лан Са вић об ја вио је 1921. го ди не мо но гра фи ју Мла ди Ми-
ле тић. Ње го ва пи сма дру Јо ва ну Ха џи ћу Све ти ћу. Ње го ва пре пи ска 
с Јо ва ном Ђор ђе ви ћем. Че ти ри го ди не на кон Са ви ће ве епи сто лар
не би о гра фи је Све то за ра Ми ле ти ћа, по ја вљу је се књи га Ми ла на 
Ше ви ћа Из Бран ко ва и из Да ни чи ће ва кру га. Пи сма Ђ. Да ни чи ћа 

20 Јо ван Хри стић, „Ко рист и ште та од би о гра фи је”, у: Есе ји, Ма ти ца срп
ска, Но ви Сад 1994, 220.

21 Исто, 218.
22 Ми лан Са вић био је Зма јев при ја тељ (са по вре ме ним пре ки ди ма од но са) 

и кум. Ми лан Ше вић био је Зма јев но во сад ски по зна ник, са рад ник ли ста Не вен 
(што се са зна је из днев нич ких за пи са „На пи сао за чи каЈо ву Но жић, успо ме на 
из де тињ ства.” Ви де ти: Ми лан Ше вић, Днев ни ци, књи га пр ва, при ре ди ла Зо ри
ца Ха џић, Днев ник, Но ви Сад 2013, 60), при ре ђи вач Зма је вих де ла, ве ли ки по
зна ва лац Зма је вог ства ра ла штва и не ко ко је пре да но са ку пљао и чу вао све Зма
је ве до ку мен те до ко јих је мо гао да до ђе.
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и ње го вих дру го ва (1925), ко ју ће ау тор по кло ни ти свом при ја те љу 
Ми ла ну Са ви ћу, уз сле де ћу по све ту „Сво ме дра гом при ја те љу Ми
ла ну Са ви ћу Ми лан Ше вић”.23 Сле де ће, 1926. го ди не, у Ле то пи су 
Ма ти це срп ске (књ. 308), Ми лан Ше вић об ја вљу је сту ди ју „Ми
ле тић и Змај. Ми ле тић и Бран ко”, ко ја из ла зи и као се па рат, а исте 
го ди не по ја ви ће се „пре да ва ње за на род” Све то зар Ми ле тић. Жи-
вот, рад и иде је, од но сно Све то зар Ми ле тић и Но ви Сад, Све то-
зар Ми ле тић и текст „Све то зар Ми ле тић и Ма ти ца срп ска” Ва се 
Ста ји ћа. Да кле, исте го ди не (1926), за сто го ди шњи цу Ми ле ти ће вог 
ро ђе ња, Ми лан Ше вић и Ва са Ста јић об ја вљу ју сту ди је и моно гра
фи је о Све то за ру Ми ле ти ћу.24 Ста јић ће се Ми ле ти ћу вра ти ти и 
1938. го ди не, у Но во сад ским би о гра фи ја ма. Из ар хи ва но во сад ског 
ма ги стра та (књ. 2, св. 3, Л–О), где ће се, у скло пу обим не сту ди
је „Ми ле ти ћи”, освр ну ти и на сво ју мо но гра фи ју из 1926. го ди не 
(са по гре шним по ми ња њем 1925. го ди не, али са тач ним при мед
ба ма о тех нич кој опре ми књи ге) „Пи сац ових би о гра фи ја из ра дио 
је 1925. по дроб ну би о гра фи ју Све то за ра Ми ле ти ћа; из ра дио ју је 
на бр зу ру ку, а об ја вље на је у ло шој тех нич кој опре ми. Од та да, и 
да ље је про у ча вао ле пу по ја ву овог на род ног во ђе, и на да се да ће 
ре зул та те сво јих про у ча ва ња уско ро мо ћи об ја ви ти.”25 Као што су 
се 1926. го ди не по ја ви ли ра до ви Ми ла на Ше ви ћа и Ва се Ста ји ћа 
о Све то за ру Ми ле ти ћу, та ко су 1933. го ди не оба ова ау то ра по сла ла 
би о гра фи је, али ово га пу та Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, на кон курс 
Ма ти це срп ске, и та да је, на кон број них за ку ли сних рад њи, Ше ви
ће ва мо но гра фи ја од би је на, а Ста ји ће ва при хва ће на и штам па на, 
о че му је по дроб но пи са ла Зо ри ца Ха џић.26 Ва жно је под се ти ти 
на чи ње ни цу, о ко јој је та ко ђе пи са но, да су Ше вић и Ста јић ста ри, 
ни ка ко не и до бри, знан ци, бу ду ћи да је Ше вић ар гу мен то ва но и 
с раз ло гом ука зао Скер ли ћу на по гре шке у ње го вим сту ди ја ма, а 
Ста јић се „не про зван и, чи ни се, не по зван”, укљу чио у по ле ми ку 

23 Књи га Из Бран ко ва и из Да ни чи ће ва кру га. Пи сма Ђ. Да ни чи ћа и ње го-
вих дру го ва Ми ла на Ше ви ћа са ру ком пи са ном по све том Ми ла ну Са ви ћу на ла зи 
се у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду (сигн. М Кв 
95, инв. бр. 39994).

24 Ко мен та ри шу ћи Ле то пис Ма ти це срп ске, у вре ме уре ђи ва ња Мар ка 
Ма ле ти на (1923–1929), Ста јић ће за па зи ти ка ко је, та да, у Ле то пи су „...до стој но 
про сла вље на сто го ди шњи ца и Све то за ра Ми ле ти ћа и сто го ди шњи ца са ме Ма
ти це”. Ви де ти: Ва са Ста јић, „На лич је Ма ти це срп ске”, у: О Ма ти ци срп ској 
да нас, Штам па ри ја ГНО ОВа, Но ви Сад 1945, 8.

25 Ва са Ста јић, Но во сад ске би о гра фи је. Из ар хи ва но во сад ског ма ги стра-
та, књ. 2, св. 3, Л–О, Град Но ви Сад, Но ви Сад 1938, 122.

26 Ви де ти: Зо ри ца Ха џић, „Са чу ва ти Змај Јо ва но ви ћа”, у: Ми лан Ше вић, 
Од Киш ја но ша до Зма ја, 5–13.
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и стао у од бра ну Јо ва на Скер ли ћа.27 По ред Јо ва на Скер ли ћа, по
треб но је на по ме ну ти, Ше вић је кри ти ко вао и Па вла По по ви ћа, 
тј. пред го вор („Јо ван Јо ва но вић Змај и ње го ви Ђу ли ћи”) књи зи 
Ђу ли ћи и Ђу ли ћи уве о ци Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, ко ју је Срп ска 
књи жев на за дру га об ја ви ла 1930. го ди не. Ше ви ће ва сту ди ја „Зма
је ви Ђу ли ћи и Ђу ли ћи уве о ци у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге”, 
ко ја је, и за да на шње при ли ке, при мер лу цид не и еру дит не тек сто
ло шке ана ли зе (го то во би се мо гла име но ва ти као „Ми ла на Ше
ви ћа лек ци је из тек сто ло ги је”), об ја вље на 1932. го ди не, да ло би се 
прет по ста ви ти, ни је мо гла свог ау то ра пре по ру чи ти као кан ди да
та по доб ног за осва ја ње на гра де на кон кур су Ма ти це срп ске, док 
је, с дру ге стра не, две го ди не пре овог ју би ле ја, у ка лен да ру са ра
јев ске Про свје те (прир. Јо во Ву ко вић), Ва са Ста јић об ја вио текст 
„Ми ле тић и Змај ‒ пред сто го ди шњи цу пе сни ко ва ро ђе ња”.28

По ме ну те пу бли ка ци је и го ди не њи хо вог об ја вљи ва ња мо гу 
се, ра ди бо ље пре глед но сти, при ка за ти сле де ћом та бе лом:

Ми лан Са вић 
(1845–1930)

Ми лан Ше вић 
(1866–1934)

Ва са Ста јић 
(1878–1947)

Жи ван Ми ли са вац 
(1915–1997)

1921. „Мла ди Ми
ле тић. Ње го ва пи
сма дру Јо ва ну 
Ха џи ћу Све ти ћу. 
Ње го ва пре  пи ска 
с Јо ва ном Ђор ђе
ви ћем” (епи сто
лар на би о гра фи ја 
Све  то за ра Ми
ле ти ћа, са мо мла
дост, в. Ше вић – 
Мла ди Змај, 1933)

1925. „Из Бран ко ва 
и из Да ни чи ће ва 
кру га. Пи сма Ђ. Да
ни чи ћа и ње го вих 
дру го ва” (са по све
том, ру ком пи са ном, 
М и  ла  н у Са  ви  ћу 
„Сво ме дра гом при
ја те љу Ми ла ну Са ви
ћу Ми лан Ше вић”)

1923. Спо ме ник, „Де ца 
чи ка Јо ви”, Срем ска 
Ка ме ни ца

27 О ово ме ви де ти: Зо ри ца Ха џић, „На ша, књи жев на, по сла”, у: У спо мен 
на Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, ур. Ни ко ла Гр ди нић, Све тла на То мин и Не ве на Вар
ни ца, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2014, 248–258.

28 Та ко ђе, ка лен дар са ра јев ске Про свје те за 1922. го ди ну, ко ји су об ја ви ле 
за јед но Ма ти ца срп ска и Про свје та, при ре до је Ва са Ста јић, а са рад ни ци из Ср би
је би ли су и Ти хо мир Осто јић, Ни ко ла Ра дој чић, Ми лан Ше вић, Ми ле та Јак шић, 
Ра ди во је Си мо но вић и др. Ви де ти: Во ји слав Мак си мо вић, „’Про свје ти ни’ ка лен
да ри и ал ма на си (1918–1941)”, Ка лен дар Про свје та, уре ди ли Во ји слав Мак си мо
вић и Сте во Ћо со вић, 2012, 529. Ста јић је обе ле жио и два де сет пе то го ди шњи цу 
од осни ва ња Про свје те тек стом „Про сла ва ’Про све те’”, об ја вље ном у Ле то пи су 
Мат це срп ске, год. CI, књ. 314, св. 1, ок то бар 1927, 1–5, у ко јем је, кроз по ре ђе ње 
про сла ве Про свје те из 1912. и 1927. го ди не, ука зао на зна чај по кра јин ских удру
же ња, ка ква су и Про свје та и Ма ти ца срп ска, али и на по тре бу ин тен зив ни је 
са рад ње срп ских ин те лек ту а ла ца. 
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Ми лан Са вић 
(1845–1930)

Ми лан Ше вић 
(1866–1934)

Ва са Ста јић 
(1878–1947)

Жи ван Ми ли са вац 
(1915–1997)

1926. (100 го ди на од 
ро ђе ња Све то за ра 
Ми ле ти ћа)
– „Ми ле тић и Змај. 
Ми ле тић и Бран ко” 

1932. „Зма је ви Ђу ли
ћи и Ђу ли ћи уве о ци 
у из да њу Срп ске књи
жев не за дру ге”, тек
сто ло шка ана ли за и 
кри ти ка тек ста (пред
го во ра) Па вла По по
ви ћа „Јо ван Јо ва но
вић Змај и ње го ви 
Ђу ли ћи” (1930)

1933. (100 го ди на од 
Зма је вог ро ђе ња) 
„Мла ди Змај” (би о
гра фи ја, са мо де тињ
ство и мла дост, в. 
„Мла ди Ми ле тић”, 
М. Са вић), об ја вље
на пост хум но, 1960. 
При ре ђе на 2014. го
ди не, са до дат ком 
Ше ви ће вих тек сто
ва, анег до та, на сло
вље на „Од Киш ја но
ша до Зма ја”

1926. (100 го ди на од 
ро ђе ња Све то за ра 
Ми ле ти ћа)
– „Све то зар Ми ле
тић: жи вот, рад и 
иде је” (би о гра фи ја)
– „Све то зар Ми ле тић 
и Но ви Сад”
– „Све то зар Ми ле тић 
и Ма ти ца срп ска”
– „Све то зар Ми ле
тић”

1931. Са ра је во, Про
свје тин ка лен дар (ур. 
Јо во Ву ко вић), „Ми
ле тић и Змај ‒ пред 
сто го ди шњи цу пе
сни ко ва ро ђе ња” 
(текст), две го ди не 
пре ју би ле ја 

1933. (100 го ди на од 
Зма је вог ро ђе ња) „Јо
ван Јо ва но вић Змај” 
(би о гра фи ја)

1938. „Но во сад ске 
би о гра фи је. Из ар хи
ва но во сад ског ма
ги стра та” („Ми ле
ти ћи”), о Све то за ру 
по но во

1941. Ру ше ње спо ме
ни ка „Де ца чи ка Јо ви”, 
уста ше пу ца ју на фи гу
ре Зма ја и де вој чи це (в. 
пр во по гла вље књи ге 
„Змај” и по све ту у би
о гра фи ји Васe Стајићa)

1949. „Ва са Ста јић (на
црт за сту ди ју)”, би о
гра фи ја В. Ста ји ћа, 
ко јег је и по зна вао и 
са ко јим се до пи си вао 
(„Ау то пор тре ти с пи
са ма”). По све та „Успо
ме ни оца Ду ша на, мај
ке Ста не и бра та Са ве, 
по би је них у уста шком 
ло го ру у Ста рој Гра
ди шки у ле то 1944. го
ди не”

1953. Зма јев спо ме ник 
у Но вом Са ду (пи смо 
Ж. Ми ли сав ца И. Ан
дри ћу)

1954. „Змај” (би о гра
фи ја), на ста ла на ин си
сти ра ње Ива Ан дри ћа, 
ко јем је и по све ће на 
(Ми ли са вац уред ник, 
Ан дрић са рад ник Ле-
то пи са Ма ти це срп ске), 
по кон цеп ци ји бли ска 
би о гра фи ји В. Ста ји ћа 
из 1933, ко ју Ми ли са вац 
по ми ње („Ау то пор тре
ти с пи са ма”). 
Об но вљен Зма јев спо
ме ник у Срем ској Ка ме
ни ци, у окви ру ма ни
фе ста ци је „Зма је ва про
сла ва 1–6. ју на 1954. 
Но ви Сад  – Срем ска 
Ка ме ни ца”
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Ипак, из свих ових спо ро ва и су че ља ва ња, ини ци ра них по
нај ви ше су је том, оста ле су и две ре ле вант не мо но гра фи је – Мла ди 
Ми ле тић Ми ла на Са ви ћа и Мла ди Змај Ми ла на Ше ви ћа.

Би о граф ски дис курс по чи ва на на ра ти ви за ци ји и ли те ра ри
за ци ји при че јед ног вре ме на и вре ме на јед не жи вот не при че. Ова 
тек сту а ли за ци ја кон тек ста (ка ко лич ног, ег зи стен ци јал ног, та ко и 
над лич ног, дру штве но по ли тич ког и исто риј скосо ци о ло шког) по 
пра ви лу је за о кру же ни, ком по зи ци о но за тво ре ни, хро но ло шки (на 
ли не ар ном по и ма њу вре ме на за сно ва ни) осврт на је дан оме ђе ни 
сег мент по је дин(ач н)их  људ ских суд би на. Са ви ће ва и Ше ви ће ва 
би о гра фи ја ка рак те ри стич не су по то ме што не об у хва та ју цео жи
вот Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја већ се за др жа
ва ју на њи хо вом де тињ ству и ра ној мла до сти, чи ме се и об ја шња ва 
пр ви члан на слов них син таг ми ових два ју оства ре ња.29 

Ин ди ка тив но је Са ви ће во увод но обра зло же ње „Ипак, не 
ми слим се овом при ли ком упу шта ти у при каз це ло куп но га ра да 
Ми ле ти ће ва. Тек са мо оно га де ла ње го ва жи во та, ко ји је од нас уда
ље ни ји, на ма не по зна ти ји, кад још ни је био Ми ле тић [курзив Са
ви ћев, прим. М. Ћ.] у пра вом, у еле мен тар ном сми слу то га име на”30, 
ко је се у пот пу но сти по ду да ра са ин тен ци јом Ми ла на Ше ви ћа да 
при ка же не по то њег, сви ма зна ног Зма ја, већ ра ног, ма ње по зна тог 
Киш ја но ша (Ки ша), Јо цу. Да кле, у осно ви обе ове би о гра фи је на
ла зи се те жња за от кри ва њем и пре зен то ва њем при ват не лич но сти 
Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, а не њи хо ве јав не 
де лат но сти на књи жев ном и кул тур ном по љу.31 Ово об ја шња ва 
и окре та ње ау торâ (Са ви ћа и Ше ви ћа) пре пи сци Све то за ра Ми ле
ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја.

Би о гра фи ја Мла ди Ми ле тић Ми ла на Са ви ћа при мер je епи
сто лар не би о гра фи је, тј. ко лаж пи са ма ко ја је Ми ле тић упу тио Јо
ва ну Ха џи ћу и Јо ва ну Ђор ђе ви ћу, са не ко ли ким ин тер по ли ра ним 
Са ви ће вим об ја шње њи ма, ко ји ма се пи сма по ве зу ју у ко хе рент ну, 
го то во фа бу лар ну (или пре, фа бу ли ра ну) нит при по ве да ња или 
ис по ве да ња. Мо но гра фи ја Ми ла на Са ви ћа гу сто је тек сту ал но 
тка ње, ра сло је них ди је ге тич ких ни воа (где би Са ви ћев текст имао 

29 Би о гра фи ја Мла ди Ми ле тић Ми ла на Са ви ћа об у хва та пе ри од од 1826. 
до 1856. го ди не, да кле, до Ми ле ти ће ве три де се те го ди не, ко ју је он сâм озна чио 
„вр шком сво је мла до сти”, а би о гра фи ја Мла ди Змај Ми ла на Ше ви ћа при ка зу је 
пе ри од од 1833. до 1860. го ди не, тј. пр вих два де сет и се дам го ди на жи во та Јо
ва на Јо ва но ви ћа Зма ја.

30 Ми лан Са вић, Мла ди Ми ле тић. Ње го ва пи сма дру Јо ва ну Ха џи ћу Све-
ти ћу. Ње го ва пре пи ска с Јо ва ном Ђор ђе ви ћем, Из да ње књи жар ни це учит. Д. 
Д. „На то ше вић”, Но ви Сад 1921, 3.

31 Упра во се по фо ку си ра њу на при ват ну лич ност Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја би о гра фи ја Ми ла на Ше ви ћа раз ли ку је од оних ко је су на пи са ли Ва са 
Ста јић и Жи ван Ми ли са вац.
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функ ци ју оквир не при по ве сти, а глас би о гра фа „увео” би, по ступ
но и зна лач ки, ју на ке ко ји пи шу пи сма, те се, у овом ис по вед ном 
жан ру, да ље, пре ла зи на при по ве да ње у пр вом ли цу и ау то пор
тре ти са ње), умно же них гла со ва и ви зу ра, ди на мич но и ин три
гант но сли ка ње јед не не сми ре не и лу та лач ке ег зи стен ци је бу ду ћег 
на род ног три бу на. Са ви ће ве ин тер по ла ци је, осим ком по зи ци о ног 
зна ча ја, зна ча ја улан ча ва ња пи са мафраг ме на та, од ли ку ју се ван
ред ном стил ском бра ву ро зно шћу, уз бу дљи во шћу при ка зи ва ња 
(од ли ке по ко ји ма се Мла ди Ми ле тић при бли жа ва Успо ме на ма 
Ми хај ла По ли та Де сан чи ћа, с тим што По лит бе ле жи вла сти та 
се ћа ња, а Са вић пи ше о дру го ме) и уме шно шћу вр сне игре ре чи
ма јед ног пра вог мај сто ра при по ве да ча. По себ но су упе ча тљи ве 
стил ске цр те ко је све до че о сте пе ну ужи вља ва ња и истин ске са
жи вље но сти са „пред ме том” ко ји се опи су је: по ви ше на ре то ри ка, 
скло ност екс кла ма ци ја ма, те ре тор ска пи та ња и сл, ко ји ма се екс
пли ци ра од у ста ја ње од не при стра сног и не за ин те ре со ва ноо бјек
тив ног то на и окре та ње су бјек тив ној ви зу ри, што, сва ка ко, има за 
циљ да за ин три ги ра чи та о це и „уву че” их у сâму при по вест, нпр. 
„Ка ко ли су за ни мљи ве и по уч не те го ди не ње го ва жи во та!”,32 или 
„Ка ква ли је раз ли ка у ка рак те ру из ме ђу Ми ле ти ћа и Да ни чи ћа! 
Ми ле тић је ги нуо за срп ски на род и је зик. А Да ни чић?”33 Мла ди 
Змај Ми ла на Ше ви ћа ста ло же ни је је жи во то пи са ње, на из глед 
објек тив ни је и са ма ње ин кор по ри ра них Киш ја но ше вих пи са ма. 

Ипак, и Ми лан Са вић и Ми лан Ше вић ин си сти ра ће на зна
ча ју пи са ма за ре кон струк ци ју ли ка Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на 
Јо ва но ви ћа. Та ко Ше вић ис ти че „По што нам Змај ни је оста вио ни 
ав то би о гра фи је ни ме мо а ра, и по што је сам о се би вр ло ма ло пи
сао, то смо упу ће ни на пи сма од Зма ја и Зма ју, и на ис ка зе ње го вих 
бли жих зна на ца и са вре ме ни ка. Сто га би сад већ тре ба ло бри жљи
во при би ра ти сва та ква пи сма, док се још зна, где се мо гу на ћи.”34 
Ми лан Са вић, с дру ге стра не, пи шу ћи о Ми ле ти ћу у По жу ну, 
за па зи ће „Ве ли ка ште та што Ми ле ти ће вих пи са ма не ма ви ше из 
тог до ба. Из њих би смо мно го што до зна ли, што се у гор њем пи сму 
на во ди и што би вр ло за ни мљи во би ло”,35 као што ће, при ли ком 
ана ли зе од но са Бран ка Ра ди че ви ћа и Све то за ра Ми ле ти ћа, а под
се ћа ју ћи на обим ну рас пра ву Г. Гер ши ћа, об ја вље ну 1901. го ди не 
у Но вој искри, при ме ти ти „Гер шић го во ри о мла дом Ми ле ти ћу 

32 Ми лан Са вић, Мла ди Ми ле тић. Ње го ва пи сма дру Јо ва ну Ха џи ћу Све-
ти ћу. Ње го ва пре пи ска с Јо ва ном Ђор ђе ви ћем, 5.

33 Исто, 10.
34 Ми лан Ше вић, Од Киш ја но ша до Зма ја, 138.
35 Ми лан Са вић, Мла ди Ми ле тић. Ње го ва пи сма дру Јо ва ну Ха џи ћу Све-

ти ћу. Ње го ва пре пи ска с Јо ва ном Ђор ђе ви ћем, 19.
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при лич но овлаш. У оно до ба ни су би ле по зна те мно ге по је ди но сти 
из ње го ве мла до сти, ни су ни сад, и тек пу бли ка ци јом ових пи са ма 
ра све тли ће се и то до ба”36, да би, у сег мен ту би о гра фи је по све ће
ном пе ри о ду Ми ле ти ће вог бо рав ка у Ора ви ци, Са вић ис пи сао 
ми кроомаж пи сми ма „Па зар не ди че та пи сма и јед ног и дру гог, 
и Ми ле ти ћа и Ха џи ћа?! Зар обо ји цу из тих пи са ма не са зна је мо 
тек с пра ве стра не? О, ка кви су ле пи чо ве чан ски до ку мен ти та 
пи сма?”37 Ко ли ко је пак Ми лан Ше вић рев но сно и не у мор но при
ку пљао и чу вао Зма је ва пи сма, све до чи и ње гов за пис у тек сту „Зма
јев спо ме ник”, об ја вље ном у Бран ко вом ко лу 1904. го ди не „Ме ђу
тим пи сцу ових ре до ва по шло је за ру ком, да очу ва све, што је у 
то ку жи во та Зма је ва од ње га при мио и при ку пио по сле Зма је ве 
смр ти: не ко ли ко ње го вих бе ле жни ца с дра го це ним за пи си ма из 
ње го ва жи во та, ру ко пи се штам па них и не штам па них ње го вих спи
са, ње го ва и ње му пи са на пи сма (око две ти су ће), рет ке штам па не 
ства ри у ве зи с ње го вим и жи во том и ра дом и т. сл.”38 Ше ви ће вом 
жа ље њу што Змај ни је оста вио „ни ав то би о гра фи је ни ме мо а ра” 
од го ва ра ју слич на за па жа ња Киш ја но ше вог школ ског дру га Ми
хај ла По ли та Де сан чи ћа „Шко да што Змај и ако ни је хтео пи са ти 
сво ју ав то би о гра фи ју, ако ни је хтео опи са ти сам свој жи вот, да је 
бар не ке цр те из сво га де тињ ства [сви кур зи ви По ли то ви, М. Ћ.] 
опи сао, знам да би ово кла сич но би ло, јер је он био ве ли ки при ја-
тељ де чи је га све та, што се ви ди и из ње го вих кла сич них де чи јих 
пе са ма.”39 Не ке (или пре, мно ге) „цр те” Киш ја но ше вог де тињ ства 
чи та о ци ма је пру жи ла упра во би о гра фи ја Мла ди Змај Ми ла на 
Ше ви ћа. С дру ге стра не, о зна ча ју се ћа ња са вре ме никâ све до че 
анег до те о Зма ју, при кљу че не но вом при ре ђе ном из да њу из 2014. 
го ди не.40 Оне от кри ва ју лик Јо ва на Јо ва но ви ћа ко ји је од нас уда-
ље ни ји и на ма не по зна ти ји, при ка зу ју ћи, при том, по пут це ле био
гра фи је Мла ди Змај, при ват ну а не јав ну лич ност овог умет ни ка, 
број не зго де и не зго де из сва ко дне ви це, те при ме ре ње го вог (не)сна
ла же ња у не ким си ту а ци ја ма, ко ји лик Јо ва на Јо ва но ви ћа чи не бли
ским и људ ским, ра зу мљи ви јим.41

36 Исто, 51.
37 Исто, 91.
38 Ми лан Ше вић, Од Киш ја но ша до Зма ја, 139.
39 Ми хај ло По лит Де сан чић, Успо ме не, при ре дио Са ва Да мја нов, Град ска 

би бли о те ка, Но ви Сад 2006, 159.
40 Пре не го што су се по ја ви ле у скло пу књи ге Од Киш ја но ша до Зма ја, 

ове анег до те об ја вље не су у ча со пи су Де тињ ство. Ви де ти: Зо ри ца Ха џић, „За
пи си и анег до те Ми ла на Ше ви ћа о Зма ју”, Де тињ ство, год. 38. бр. 3–4, 2012, 
90–106.

41 Змај је и сâм под сти цао чи та о це ча со писâ да бе ле же и при ку пља ју де
чи је анег до те, о че му све до чи ру бри ка (у ли сту Стар ма ли) До сет ке, на ив но сти 
и др. из де чи јег све та. Ове тек сто ве Змај је на ме ра вао да об ја ви као за себ ну 
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Та ко ђе, те ма ко ја по ве зу је би о гра фи је Мла ди Ми ле тић и Мла ди 
Змај би ла би те ма ли те рар них по че та ка, тј. сту па ња на књи жев ну 
сце ну Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. За раз ли ку 
од ве ћи не по то њих про у ча ва ла ца, ко ји за чет ке Зма је вог пе ва ња 
ве зу ју за ли ри ку Бран ка Ра ди че ви ћа, Ми лан Ше вић, али и Ми лан 
Са вић, ис та ћи ће, као пр ве уз о ре Зма је вог пе сни штва, по е зи ју Па вла 
По по ви ћа Шап ча ни на и Све то за ра Ми ле ти ћа. Све то зар Ми ле тић, 
ко ји је ме ђу пр ви ма ука зао на та ле нат Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, 
ка ко о то ме све до чи и ње го во пи смо Јо ва ну Ха џи ћу од 5. мар та 
1852. го ди не „Ка ко нам је ли те ра ту ра сва ко ли ка су мор на, сад би 
јој осо би то по тре бан био сја јан и ве ле ље пан ме те ор, да је по тре се, 
елек три зи ра, ожи ви. Код си на Г. Јо ва но ви ћа на шао сам леп дар по
је зи је”42, био је и сâм пе сник. Кра јем ју на 1847. го ди не пе штан ска 
омла ди на, у са рад њи са по жун ском и пре шов ском омла ди ном, на 
Ми ле ти ће ву ини ци ја ти ву, об ја ви ла је пр ви (и је ди ни) број ал ма на
ха Сла вјан ка (ур. Све то зар Ми ле тић), са два де сет и три пе сме сед
мо ри це мла дих пе сни ка, од ко јих (ка ко је за бе ле жио Јо ван Ђор ђе вић 
у члан ку „Из мо јих ста рих успо ме на”) „... до ла зе 12 на Шап ча ни на, 
6 на Ми ле ти ћа и по јед на на Јо ву Илиј ћа, Ме то ди ја Мла де но ви ћа, 
Ни ко лу Ву ки ће ви ћа, Сто ја на Ра до ни ћа и ме не. Пе сма, под ко јом 
је пот пи сан Авер ки је Пе рић, ни је ње го ва не го Шап ча ни но ва.”43 
Сла вјан ка, по све ће на „Ро ду срп ском и на ро ду сла вјан ском” (дру ги 
део по све те, иа ко при ме ре ни ји са др жа ју и ин тен ци ја ма ал ма на ха, 
мо рао је да из бри ше цен зор, Јо ван Су бо тић)44, има ла је ка ко по ли
тич ки (од раз пан сла ви стич ких иде а ла), та ко и по е тич ки (би ла је 
„не ка вр ста пе снич ког ма ни фе ста но ве књи жев не шко ле”45) зна чај,46 
и не сум њи во је, ка ко бе ле жи Ми лан Ше вић, ути ца ла на Зма ја, ко ји 
је мо гао „... у оца Па вла По по ви ћа Шап ча ни на на ћи и ко ји при ме
рак Сла вјан ке, јер ’Про лет но ју тро’ без Сла вјан ке ни је се мо гло 

пу бли ка ци ју, а то ће учи ни ти тек Мла ден Ле ско вац. Ви де ти: Јо ван Јо ва но вић 
Змај, До сет ке и на ив но сти из де чи јег све та, при ре дио Мла ден Ле ско вац, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 1994.

42 Ми лан Са вић, Мла ди Ми ле тић. Ње го ва пи сма дру Јо ва ну Ха џи ћу Све-
ти ћу. Ње го ва пре пи ска с Јо ва ном Ђор ђе ви ћем, 77.

43 Исто, 21.
44 Ви де ти: Бо жи дар Ко ва чек, „Сла вјан ка”, у: Те ке ли ја нум ске исто ри је XIX 

ве ка, Ма ти ца срп ска – За ду жби на Са ве Те ке ли је – Срп ска ма на стир ска штам
па ри ја, Но ви Сад – Бу дим пе шта – Срем ски Кар лов ци 1997, 53–63.

45 Та ња По по вић, „Сла вјан ка – ста ре те ме у но вом ту ма че њу”, у: Срп ска 
ро ман ти чар ска по е ма, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 1999, 157.

46 О ал ма на ху Сла вјан ка пи сао је Бо жи дар Ко ва чек у не ко ли ко на вра та: 
Бо жи дар Ко ва чек, „Сла вјан ка”, у: Јо ван Ђор ђе вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
1964, 35–54; Бо жи дар Ко ва чек, „Сла вјан ка”, у: Те ке ли ја нум ске исто ри је XIX 
ве ка, 53–63, Бо жи дар Ко ва чек, „Бран ков Ђач ки ра ста нак и пе снич ки збор ник 
Сла вјан ка”, у: Го ди на 1847. у срп ској књи жев но сти и кул ту ри, 150 го ди на ка-
сни је, ур. Пре драг Па ла ве стра, СА НУ, Бе о град, 1999, 145–153.
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за че ти.”47 Ал ма нах Сла вјан ка, ко ји отва ра Ми ле ти ће ва про грам ска 
пе сма „Сла вјан ки”, а за тва ра ње го ва лир ска дра ма „Спа со ва ноћ”, 
био је „... у срп ској кул тур ној јав но сти ... и те ка ко до бро при
мљен”,48 а бу ду ћи да се по ја вио кра јем ју на 1847. го ди не, да кле 
по ла го ди не пре Пе са ма Бран ка Ра ди че ви ћа, сна жно је ути цао 
ка ко на Бран ка (мо тив ко ла као сим бол сло ге био је и мо то Сла-
вјан ке, а на ла зи мо га укљу че ног и у „епи че ско ли ри че ски” спев 
„Спа се ни ја” Па вла По по ви ћа Шап ча ни на, као и пе сму „Ви лин ски 
збор”, те „Спа со ву ноћ” Све то за ра Ми ле ти ћа, што је, ни је те шко 
прет по ста ви ти, из не дри ло ко ла „Ђач ког ра стан ка”),49 та ко и на 
Зма ја, чи ја је пе сма „Про лет но ју тро” за пра во па стиш Ми ле ти ће
ве „Спа со ве но ћи” и по ка за тељ Јо ва но ви ће вог бу ду ћег уме ћа ства
ра лач ке аси ми ла ци је и ре се ман ти за ци је књи жев ног на сле ђа.50 
Не за не мар љи ва књи жев но и сто риј ска вред ност би о гра фи ја Мла ди 
Ми ле тић и Мла ди Змај огле да се у ука зи ва њу на по е зи ју, да нас 
ма хом за бо ра вље ну, Па вла По по ви ћа Шап ча ни на и Све то за ра 
Ми ле ти ћа, као на „ем бри јо” пе сни ка Зма ја, али и у ва ја њу ду хов ног 
пор тре та и ра све тља ва њу при ват не лич но сти углед ног но во сад ског 
књи жев ни ка Јо ва на Ха џи ћа (Ми ло ша Све ти ћа), школ ског дру га 
Па вла Јо ва но ви ћа (Зма је вог оца) и ме це не Све то за ра Ми ле ти ћа, 
за ко јег се ве зу ју књи жев ни по че ци ка ко Све то за ра Ми ле ти ћа, 
та ко и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја.51

Чи ни се да је Сла вјан ка ути ца ла на Зма ја, и то ка ко као пе снич
ки „ма ни фест”, та ко, мо жда и ви ше, као гест по ли тич ког са мо о све
шће ња и мо дел про па ги ра ња пан сла ви стич ке иде о ло ги је по сред
ством ли те ра ту ре. Обо ји ца шко ло ва ни у По жу ну, је дан во ђа, дру ги 
члан Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке, Ми ле тић и Змај, по зна
ни ци од де тињ ства/ра не мла до сти, по ли тич ки са бор ци и не раз двој
ни при ја те љи, оста ће и доц ни је до след ни шту ров скоко ла ров ским 
иде ја ма све сло вен ске уза јам но сти, кул тур не и по ли тич ке са рад ње 

47 Ми лан Ше вић, Од Киш ја но ша до Зма ја, 43.
48 Бо жи дар Ко ва чек, „Бран ков Ђач ки ра ста нак и пе снич ки збор ник Сла-

вјан ка”, у: Го ди на 1847. у срп ској књи жев но сти и кул ту ри, 150 го ди на ка сни је, 145.
49 О мо ти ву ко ла у Сла вјан ки и „Ђач ком ра стан ку” пи са но је: Бо жи дар 

Ко ва чек, „Бран ков Ђач ки ра ста нак и пе снич ки збор ник Сла вјан ка”, у: Го ди на 
1847. у срп ској књи жев но сти и кул ту ри, 150 го ди на ка сни је, 147.

50 „У ’Про лет ном ју тру’, он [Змај, прим. М. Ћ.] иде за Сла вјан ком, за Па
влом Шап ча ни ном и за Ми ле ти ћем, у ми сли ма, у об ли ку, у ре чи ма.” Ви де ти: 
Ми лан Ше вић, Од Киш ја но ша до Зма ја, 77.

51 У сво јој Екло ги или па стир ској игри Ми ле тић „...за хва љу је про фе со
ри ма ре то ри ке и по је зи је за труд око ње го ва обра зо ва ња, а сла ви и дру га два 
сво ја до бро тво ра, Ра ја чи ћа и Ха џићСве ти ћа...” Ви де ти: Ва са Ста јић, Све то зар 
Ми ле тић. Жи вот, рад и иде је, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1926, 4. Исто та ко, 
Ха џић ути че на Зма ја,чи ја је пр ва пе сма гло си ра ни мо то пр ве књи ге Ха џи ће их 
Де ла, тј. гло са на сти хо ве Ха џи ће ве пе сме „Ку да ће мо, шта ће мо?”. Ви де ти: 
Ми лан Ше вић, Од Киш ја но ша до Зма ја, 45.
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сло вен ских на ро да (Сла вјан ком се, као што је по зна то, Ми ле тић 
по ве зао са Га јем и Де ме тром у За гре бу, али и са бе о град ском Дру
жи ном мла де жи срп ске),52 као што ће по др жа ва ти ак ци је Ује ди ње
не омла ди не срп ске, уче ство ва ти у њи ма, или их по кре та ти. Сто га 
би о гра фи је Ми ла на Са ви ћа и Ми ла на Ше ви ћа, по ред хро но ло шке 
оме ђе но сти на сли ка ње мла до сти сво јих „ју на ка”, ујед но све до че 
и о омла дин ском по кре ту („мла до сти срп ској”), као про то по ли
тич кој ор га ни за ци ји и ко хе зи о ном фак то ру бу ду ће срп ске на ци је, 
чи ме се пре пли ћу аспек ти при ват ног и јав ног, са на гла ском, ипак, 
на при ват ним (и)сто ри ја ма и (ау то)би о граф ским епи сто ла ма Све
то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја.

Да кле, као што је по ка за но, уред ни ци Ле то пи са Ма ти це срп-
ске (Са вић, Ста јић, Ми ли са вац и др.), у два де се том ве ку, по кре ћу 
ини ци ја ти ве за обе ле жа ва ње Зма је вих ју би ле ја, ста ра ју се о по ди
за њу Зма је вог спо ме ни ка, у Срем ској Ка ме ни ци, Но вом Са ду (Ми
ли са вац), пи шу би о гра фи је Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и Све то за ра 
Ми ле ти ћа, али и би о гра фи је сво јих прет ход ни ка (нпр. Жи ван Ми
ли са вац о Ва си Ста ји ћу). Јо ван Јо ва но вић Змај, чи ја је пр ва пе сма, 
„Про лет но ју тро”, об ја вље на у Ле то пи су Ма ти це срп ске, и Све
то зар Ми ле тић, ко ји је ути цао на по ја ву „Про лет ног ју тра”, као 
књи жев не те ме и књи жев ни ју на ци, по ве за ли су уред ни ке Ле то-
пи са Ма ти це срп ске, ука зав ши, ти ме, на мо ду се ко ре спон ден ци је 
исто ри је јед не кул ту ре и исто ри је јед ног књи жев ног гла си ла.

За крај, ва ља ло би под се ти ти на сег мент би о гра фи је Мла ди 
Ми ле тић, у ко јем Са вић опи су је со би цу срп ске цр кве не оп шти не, 
у бли зи ни пе штан ског Те ке ли ја ну ма, где је Ми ле тић жи вео са 
Ла за ром Ру вар цем и где је из сту дент ских књи жев них са ста на ка 
про и за шла иде ја о по кре та њу Сла вјан ке и по ли тич ком ор га ни зо
ва њу омла ди не. Ова сли ка Ми ле ти ће ве и Ру вар че ве ма ле со бе из 
ко је су по те кла ве ли ка де ла до зи ва у при су ство ма ле ђач ке при ло ге, 
ко ји ма је по диг нут Зма јев спо ме ник на тр гу у Срем ској Ка ме ни ци, 
као што под се ћа на по жр тво ва на и ис трај на на сто ја ња Ми ла на 
Са ви ћа, Ми ла на Ше ви ћа, Ва се Ста ји ћа и Жи ва на Ми ли сав ца да 
се очу ва, али и умет нич ки ин три гант но пре до чи суд би на књи жев
них при ја те ља и зна чај них лич но сти срп ске књи жев не и кул тур не 
исто ри је ‒ Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, лич но
сти ко је су, ка ко је, пи шу ћи о Зма ју при ме тио Жи ван Ми ли са вац, 
за слу жи ле, не сум њи во, бо ље ме сто и ви ше па жње.

52 О ве зи Ми ле ти ћа са Га јем и Де ме тром ви де ти: Ва са Ста јић, Све то зар 
Ми ле тић. Жи вот, рад и иде је, 6. О Дру жи ни мла де жи срп ске ви де ти: Ми о драг 
Ма тиц ки, „За сни ва ње но ве епо хе срп ске књи жев но сти 1847. го ди не”, у: Го ди на 
1847. у срп ској књи жев но сти и кул ту ри, 150 го ди на ка сни је, 27–29.




