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МИ ЛИ ЦА ЋУ КО ВИЋ

НЕ ШТО КАО ПОСТ ПОСТСКРИП ТУМ

По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња ака де ми ка  
Жи ва на Ми ли сав ца

1. Жи ва на Ми ли сав ца ау то пор трет с ин тер вјуа

Жи ван Ми ли са вац (Ба тров ци, 25. фе бру ар 1915 – Но ви Сад, 
21. јун 1997), се кре тар Ма ти це срп ске (1945–1954. и 1956–1969), 
пред сед ник (два де сет и тре ћи, у два ман да та) Ма ти це срп ске 
(1983–1991), уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске два на ест го ди на 
(1945 – 1957), члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, је дан од 
осни ва ча и у два на вра та (1959–1961. и 1974–1982) пред сед ник 
Зма је вих деч јих ига ра, је дан од осни ва ча Сте ри ји ног по зор ја1, уред
ник би о граф ског Лек си ко на пи са ца Ју го сла ви је, као и Ју го сло вен
ског књи жев ног лек си ко на (ко ји би, по Ми ли сав че вом ми шље њу, 
мо гао да пред ста вља про то фор му или за ме так, со ли дан основ исто
ри је ју го сло вен ске књи жев но сти)2, по кре тач и уред ник еди ци је 

1 По да ци о Зма је вим деч јим игра ма и Сте ри ји ном по зор ју пре у зе ти су из 
ин тер вјуа: „Гост Дру гог про гра ма Ра дио Бе о гра да, књи жев ник Жи ван Ми ли
са вац”, раз го вор во дио Ми лош Јев тић (звуч ни сни мак), пр ва еми си ја, 2. 5. 1984, 
ми нут 5:10. О овим пи сци ма, Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју и Јо ва ну Сте ри ји По по
ви ћу, Ми ли са вац је на пи сао књи ге Змај: сту ди ја о Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју 
(1954) и Са вест јед не епо хе: сту ди ја о Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу (1956). Ми ли
сав че ве мно го стру ке ве зе са Зма јем би ће ра све тље не у на став ку ра да.

2 У ин тер вјуу Ду ша ну По по ву Ми ли са вац на сле де ћи на чин од ре ђу је 
Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон: „На 600 стра на да ти су по да ци и ка рак те ри
сти ке за све пи сце ју го сло вен ских на ро да, од нај ста ри јих вре ме на до да нас – од 
Ћи ри ла до Та ње Кра гу је вић, пе сни ки ње ро ђе не 1946. го ди не. По ред то га, ту су 
и по да ци о свим књи жев ним ча со пи си ма, по кре ти ма, ин сти ту ци ја ма, као и 
пре гле ди по је ди них на ших књи жев но сти. (...) По што још не ма мо ком плет ну 
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„Срп ска књи жев ност у сто књи га” (за јед нич ки про је кат Ма ти це 
срп ске и Срп ске књи жев не за дру ге), уред ник збор никâ Ује ди ње на 
омла ди на срп ска, Кул тур нопо ли тич ки по кре ти на ро да Хаб сбур
шке мо нар хи је у XIX ве ку и Ру скоју го сло вен ске књи жев не ве зе, 
ау тор ка пи тал не тро том не Исто ри је Ма ти це срп ске (пре ко 2500 
стра ни ца тек ста), не ко ли ко по пу лар них из да ња о овој ин сти ту ци ји, 
као и крат ке исто ри је Ма ти це срп ске на пољ ском је зи ку (Dzi e je 
Ma ci erzy Serb ski ej 1826–1967)3, са ста вљач пре ко де сет при ре ђе них 
и пи сац ви ше од пет на ест ау тор ских мо но гра фи ја, уред ник и са рад
ник мно гих ча со пи са, ини ци ја тор ан ке те о срп ско хр ват ском књи
жев ном је зи ку ко ја је до ве ла до чу ве ног Но во сад ског до го во ра 
(1954), функ ци о нер Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је у обла сти 
кул ту ре (члан Агит про па Глав ног шта ба Вој во ди не и на чел ник 
Ин фор ма тив ног оде ље ња Глав ног на род но о сло бо ди лач ког од бо ра 
Вој во ди не), до бит ник ве ли ког бро ја на гра да (На гра де АВ НОЈа, 
На гра де осло бо ђе ња Вој во ди не, Сед мо јул ске на гра де, Ок то бар ске 
на гра де Но вог Са да, Ву ко ве на гра де, На гра де Ву ко ве за ду жби не 
за на у ку...), јав ни рад ник у сре ди шту ју го сло вен ских кул тур них 
зби ва ња од кра ја три де се тих до по ло ви не ше зде се тих го ди на XX 
ве ка, Ми ли са вац је, упр кос уче шћу у нај ра зли чи ти јим про јек ти ма, 
оста вио у знат ној ме ри ко хе рен тан и мо но ли тан ау то пор трет. На
зна ке овог ау то пор тре та мо гу се из дво ји ти из ин тер вјуâ ко је је Ми
ли са вац не рет ко и, ре кло би се, ра до да вао (пре ма би бли о гра фи ји 
сту ди ја, чла на ка и књи га Жи ва на Ми ли сав ца, за кључ но са 1989. 
го ди ном4, сег мент Раз го во ри (Ин тер вјуи) об у хва та два де сет и 
јед ну је ди ни цу).5 Би ло да су об ја вље ни у днев ним но ви на ма, књи
жев ним ча со пи си ма, или еми то ва ни на Ра дио Бе о гра ду, сви ин тер
вјуи са Жи ва ном Ми ли сав цем, без из у зет ка, по у зда но ра све тља ва ју 
до ми нан тан ток ње го вог ег зи стен ци јал ног и на уч ног ин те ре со ва ња 
– од го во ри на број на пи та ња о Исто ри ји Ма ти це срп ске, Ле то
пи су Ма ти це срп ске, пред рат ној (оној из три де се тих го ди на XX 
ве ка) и по сле рат ној Ма ти ци срп ској, о од но си ма Ма ти це срп ске и 

исто ри ју књи жев но сти на ших на ро да, овај при руч ник ће сви ма до бро до ћи.” 
Ви де ти: Ду шан По пов, До бар дан пи сци: ше зде сет осам раз го во ра са књи жев
ни ци ма, Д. По пов, Но ви Сад 1991, 198.

3 Ви де ти: Че до мир По пов, „Увод на реч ака де ми ка Че до ми ра По по ва”, у: 
Жи ван Ми ли са вац, За вр шни ца бор бе за Ву ко ву ре фор му, Вој во ђан ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти, Но ви Сад 1989, 11.

4 Ви де ти: „Спи сак ра до ва Жи ва на Ми ли сав ца”, у: Ж. Ми ли са вац, За вр шни
ца бор бе за Ву ко ву ре фор му, 43–96.

5 Иа ко је по ме ну та би бли о гра фи ја ис црп на и из у зет но дра го це на у про
у ча ва њу опу са Жи ва на Ми ли сав ца, у њој, баш код ин тер вјуа, по сто ји јед на 
гре шка. На и ме, у по дат ку „Ми лош Јев тић: Раз го вор са Жи ва ном Ми ли сав цем 
(Ра дио Бе о град, II про грам, 3. ју на и 10. ју на 1984)” по гре шно је за бе ле жен да
тум, бу ду ћи да су се ови раз го во ри во ди ли 2. ма ја. 1984. и 9. ма ја 1984. го ди не.
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дру гих ма ти ца (пре све га, Ма ти це хр ват ске), јед но вре ме и о од но су 
Ма ти це срп ске и Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но сти, от
кри ва ју Ми ли сав ца као чо ве ка ко ји је чи тав жи вот по све тио јед ној 
ин сти ту ци ји – Ма ти ци срп ској (про у ча ва њу ње не исто ри је, али и 
бри зи о ње ној са да шњо сти и бу дућ но сти), та ко да за Ми ли сав ца 
у пот пу но сти ва жи оце на ка ко је „...и по зна ча ју и по вре ме ну нај
ве ћи део сво га ства ра лач ког ра да (...) по све тио (...) Ма ти ци срп ској, 
уче ству ју ћи од пре суд них го ди на по сле II свет ског ра та у свим 
де лат но сти ма ове ин сти ту ци је.”6 Пу них шест де це ни ја (од 1935. до 
1997. го ди не) са жи вљен са Ма ти цом срп ском, чо век ко ји је „...сав 
свој жи вот угра дио у ово је дин стве но сло бод но срп ско књи жев но 
и на уч но дру штво...”7 и не ко ко је „...нео дво ји во, за веч ност спо јио 
свој дух са Ма ти цом срп ском и са иде ја ма ко је она пред ста вља.”8 
Ми ли са вац је и свој по след њи јав ни на ступ имао упра во у Ма ти ци 
срп ској, 24. апри ла 1997. го ди не, на про мо ци ји књи ге Ла за ра Чур
чи ћа Ка зи ва ња о Би бли о те ци Ма ти це срп ске (текст „Ка зи ва ња 
Ла зе Чур чи ћа о Би бли о те ци Ма ти це срп ске”9, об ја вљен у Збор ни ку 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, по след ња је је ди ни ца у 
за и ста им пре сив ној Ми ли сав че вој би бли о гра фи ји).

Ка зи ва ња Жи ва на Ми ли сав ца, би ло по во дом об ја вљи ва ња 
мо но гра фи је о пе штан ском пе ри о ду (1826–1864) Ма ти це срп ске, 
би ло по во дом до де ле на градâ, углав ном пре до ча ва ју Ми ли сав че ву 
јав ну лич ност (из у зе так су два ин тер вјуа – „Раз го во ри са исти ном” 
Ми ло ра да Гру ји ћа, об ја вље ни у три на став ка у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске, про пра ће ни Ми ли сав че вим постскрип ту ми ма, и ин тер вју 
Ми ло ша Јев ти ћа „Гост Дру гог про гра ма Ра дио Бе о гра да, књи жев
ник Жи ван Ми ли са вац”, еми то ван на Ра дио Бе о гра ду, у ко ји ма се 
мо гу про на ћи и по да ци о Ми ли сав че вом при ват ном жи во ту), од
но сно, Ми ли сав ца као не ког ко се де це ни ја ма бо ри „за исти ну о 
Ма ти ци срп ској” (на слов Ми ли сав че ве по ле ми ке, бит не за по сле
рат ни Ле то пис Ма ти це срп ске), би ло у књи жев но и сто риј ској пер
спек ти ви (пи та ње од но са Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и Ма ти це 
срп ске), би ло на кул тур но и сто риј ској рав ни (исто ри ја Ма ти це 
срп ске као исто ри ја не пре кид не, ис трај не, ча сне бор бе – у ин тер
вјуу „Ча сно кроз вре ме”, Ми ли са вац са не скри ве ним ди вље њем и 

6 Ма ри ја Кле ут, „Ака де мик Жи ван Ми ли са вац (Ба тров ци, Срем, 25. II 
1915 – Но ви Сад, 21. VI 1997)”, Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 
књ. 46, св. 1–3, 1997, 242. Ми ли сав че ве ве зе са Ма ти цом срп ском мо гу се, за пра
во, пра ти ти од вре ме на пре Дру гог свет ског ра та, тач ни је, од 1935. го ди не.

7 Бо шко Пе тро вић, „Ака де мик Жи ван Ми ли са вац (1915–1997). In me mo
ri am. Реч ака де ми ка Бо шка Пе тро ви ћа”, Рад Ма ти це срп ске, бр. 34, 1997, 150.

8 Бо жи дар Ко ва чек, „Реч проф. др Бо жи да ра Ко ва че ка”, Рад Ма ти це 
срп ске, бр. 34, 1997, 153.

9 Жи ван Ми ли са вац, „Ка зи ва ња Ла зе Чур чи ћа о Би бли о те ци Ма ти це срп
ске”, Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 46, св. 1–3, 1997, 242–246.
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по но сом го во ри о де лат но сти осни ва ча и пред став ни ка Ма ти це 
срп ске „За ди вље ње је с ка квом су се упор но шћу бо ри ли ње ни 
чла но ви да јој се одо бри рад ка да јој је де лат ност би ла за бра ње на 
дав не 1834. го ди не; ни је ма њи под виг био ни ка да су ус пе ли да у 
ме те жу, на ста лом у вре ме ре во лу ци је 1848, очу ва ју му ком сте че ну 
имо ви ну; зна се и за ње не от по ре при ти сци ма цр кве них кру го ва 
као и они ма ко ји су до ла зи ли од стра не пе штан ских и беч ких вла
сти. Тре ба под ву ћи и чи ње ни цу да је Ма ти ца срп ска у вре ме Пр вог 
свет ског ра та би ла за тво ре на, њен се кре тар ин тер ни ран а слу жбе
ни ци от пре мље ни на фронт. Та ко ђе је у вре ме Дру гог свет ског ра та 
са ма за тво ри ла сво је ка пи је и ти ме ја сно да ла до зна ња да оку па
ци ју не при зна је.”10), или пак у тре нут ку о ко јем Ми ли са вац ак тив
но све до чи и (са)уче ству је у ње му – до сле дан свом иде о ло шком 
опре де ље њу, још увек не у пот пу но сти раз о ча ран, Ми ли са вац, из 
ре вол та пре ма но во на ста лим окол но сти ма, бра ни ама нет Но во сад
ског до го во ра (а ти ме, по сред но, Ма ти цу срп ску и њен Ле то пис, 
на чи јим стра ни ца ма је по кре ну та ан ке та ко ја је до ве ла до овог до
го во ра): „Са да се, ре ци мо, ка же да је тер мин срп ско хр ват ски је зик 
из ми сли ла Ко мин тер на, да је Ју го сла ви ја би ла Вер сај ска тво ре ви на 
и слич но. То је пот пу но по гре шно. Ви мо же те уни шти ти ста бло 
и плод биљ ке, али не и њен ко рен, јер он је ду бо ко у зе мљи и кадтад 
по но во ће про кли ја ти. Ве зе из ме ђу на ших, са да тра гич но су ко бље
них на ро да, ду бо ко су уко ре ње не и пре или ка сни је мо ра ју се по
но во ус по ста ви ти.”11

Го то во сви ин тер вјуи Жи ва на Ми ли сав ца мо гу се обе ле жи ти 
на сло вом јед ног ње го вог тек ста – као „не ко ли ко ре чи о мо јим ве
ли ким при ја те љи ма”12, бу ду ћи да Ми ли са вац у овим раз го во ри ма 
углав ном из но си сво ја „се ћа ња на па ле дру го ве”, али и на мно ге 
лич но сти из на у ке, кул ту ре и умет но сти са ко ји ма је са ра ђи вао и 
дру жио се, пру жа ју ћи, пре ко пор третâ ових лич но сти, ујед но и 
сли ку јед не епо хе (бур них де це ни ја пре и на кон Дру гог свет ског 
ра та), увек го во ре ћи ви ше о дру ги ма, а о се би пре те жно уз гред и 
у на зна ка ма (ме тод бли зак и оном ко ји ће Ми ли са вац при ме ни ти 
у књи зи Ау то пор тре ти с пи са ма). По јам од ве ли ког зна ча ја за 
Жи ва на Ми ли сав ца пред ста вља, да ло би се за кљу чи ти, по јам исти
не – књи жев но и сто риј ске исти не о де вет на е сто ве ков ној Ма ти ци 

10 Вла до Ми ћу но вић, „Ча сно кроз вре ме (Наш ин тер вју: Жи ван Ми ли са
вац)”, По ли ти ка, су бо та, 15. фе бру ар 1986, 11.

11 Или ја Ту цић, „Ста зе Ма ти чи ног за ве шта ња” (ин тер вју са Жи ва ном Ми
ли сав цем), Днев ник, 15. 11. 1992, 14.

12 У овом тек сту Ми ли са вац ука зу је на пи сце ко ји су пре суд но ути ца ли 
на фор ми ра ње ње го вог књи жев ног уку са, али и жи вот них ста во ва. Ви де ти: Жи
ван Ми ли са вац, „Не ко ли ко ре чи о мо јим ве ли ким при ја те љи ма”, Ула зни ца, год. 
10, бр. 57, 1976, 49–52.
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срп ској, исти не о омла ди на ма и Ма ти ци срп ској (од Ује ди ње не 
омла ди не срп ске, пре ко Ста ји ће ве но во срп ске омла ди не, до омла
ди не оку пље не око ОМ ПОКа), али и исти ни то сти на че ла бор бе, 
тј. ми ле ти ћев скоста ји ћев ског ути ца ја на Жи ва на Ми ли сав ца (не 
тре ба за бо ра ви ти, с јед не стра не, да је Ми ли са вац уре ђи вао, 1944. 
го ди не, пар ти зан ски лист Исти на, ко ји је имао ве ли ки ти раж13 и 
био си но ним за сву пар ти зан ску штам пу, лист по ко јем је Ми ли
са вац и до био на ди мак Жи ка „Исти на”, док, с дру ге стра не, на слов 
обим ног ин тер вјуа са Жи ва ном Ми ли сав цем „Раз го во ри сa исти
ном” до зи ва у се ћа ње Ча пе ко ве Раз го во ре с Т. Г. Ма са ри ком, ко је је 
Ма ти ца срп ска об ја ви ла исте, 1938. го ди не, ка да је за бра њен лист 
Наш жи вот, чи ји је пр ви уред ник био Ми ли са вац, а ко ји је у по
след њем бро ју обе ле жио го ди шњи цу Ма са ри ко ве смр ти и до нео, 
на на слов ној стра ни, Ма са ри ко ву сли ку14, док је Глас Ма ти це срп
ске 1939. го ди не, у тек сту „Исти на по бе ђу је”, пре нео ре чи Ка ре ла 
Ча пе ка са пре да ва ња одр жа ног на пра шком ра ди ју 14. апри ла 1938. 
го ди не – „Си ла мо же да вла да са мо док тра је, али исти на по бе ђу је, 
јер је веч на!”15). Ко је су то исти не Жи ва на Ми ли сав ца?

2. У ле пом тро у глу: Жи ван Ми ли са вац и Бо жи дар Ко ва чек

Про у ча ва о ци срп ске књи жев не и кул тур не исто ри је XIX ве ка 
и ис так ну ти чла но ви Ма ти це срп ске, Жи ван Ми ли са вац и Бо жи

13 „Ти раж Исти не се стал но по ве ћа вао: од не знат ног бро ја при ме ра ка, ко ли
ко је мо гло да се из ву че на тро шном ша пи ро гра фу, он се по ве ћао до ле пог бро ја 
од 2.500, ко ли ко је мо гло да се умно жи на при ми тив ном ци кло сти лу, и до 5.000, 
у ко ли ком бро ју је штам пан по след њи број у осло бо ђе ном Но вом Са ду.” Ви де ти: 
Жи ван Ми ли са вац, „Пар ти зан ска штам па у Вој во ди ни”, у: Вој во ди на у бор би: 
збир  ка чла на ка из на род но о сло бо ди лач ке бор бе, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1951, 171.

14 У ин тер вјуу ин ди ка тив ног на сло ва „Жи ка ’Исти на’ ле то пи сац Ма ти це” 
Ми ли са вац ис ти че: „Исти на, у јед ном тре нут ку, у знак от по ра фа ши зму, гру па 
на пред них ин те лек ту а ла ца оку пље на око Ма ти це, Мла ден Ле ско вац, Кре ша 
Ге о р ги је вић и дру ги, об ја ви ли су Ча пе ко ве ’Раз го во ре с Ма са ри ком’ и ан то ло ги ју 
че шких и сло вач ких при по ве да ча. То је све тла тач ка у пред рат ној исто ри ји Ма
ти це срп ске.” Ви де ти: Ми о драг Ку јун џић, „Жи ка ’Исти на’ ле то пи сац Ма ти це”, 
Днев ник, 4. но вем бар 1984, 12. Бо жи дар Ко ва чек бе ле жи ка ко су Раз го во ри с Т. Г. 
Ма са ри ком, ко је је пре вео Кре ши мир Ге ор ги је вић, а Ма ти ца срп ска об ја ви ла 
1938. го ди не, као пр ву књи гу но во по кре ну те се ри је по себ них из да ња, би ли књи
га про те ста про тив на ци стич ке иде о ло ги је: „Су мрач ну го ди ну 1938. ка да је свет, 
не спре ман и не во љан да се су пр от ста ви на ци стич кој по ша сти жр тво вао Ма са
ри ко во ре мекде ло, Че хо сло вач ку, Ма ти ца не же ли да пре ћу ти. Оси ро ма ше на, 
би ла је све ла сво ју из да вач ку де лат ност на нај ну жни је, ма хом на по пу лар не бро
шу ре и пе ри о ди ку. Но, упе ла се пред злом и у фа тал ној го ди ни уз књи гу о Ма са
ри ку, као дру гу и по след њу у се ри ји ’По себ на из да ња’ из да је у ре дак ци ји Ја ро сла
ва Ма лог Ан то ло ги ју са вре ме них при по ве да ка За пад них Сло ве на, у ко јој че шки 
и сло вач ки пи сци чи не при род ну ве ћи ну.” Ви де ти: Бо жи дар Ко ва чек, „Ма са рик 
и Ма ти ца срп ска”, Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 61–62, 2000, 107.

15 Ви де ти: Б. Ко ва чек, „Ма са рик и Ма ти ца срп ска”, 103–108.
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дар Ко ва чек, сво ја на уч на ис тра жи ва ња оства ри ли су у ле пом 
тро у глу16, ко ји се мо же од ре ди ти на сле де ћи на чин: Вук –Сте ри
ја –Змај. Сту ди је о Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу Бо жи дар Ко ва чек 
об ја вљи вао је пре те жно у Ков че жи ћу и Збор ни ку Ма ти це срп ске 
за књи жев ност и је зик, ба ве ћи се углав ном срп скома ђар ским књи
жев ним ве за ма, док су Ми ли сав ца нај ви ше ин те ре со ва ли Ву ко ви 
од но си са Ле то пи сом Ма ти це срп ске и Ма ти цом срп ском, Ву ко ве 
по ле ми ке са Јо ва ном Ха џи ћем, Беч ки књи жев ни до го вор, реч ју 
„сит ни це је зи ко слов не” (рас пра ве око је зи ка и пра во пи са; Реч ник 
и Пра во пис обе ле жи ли су жи во те и Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 
и Жи ва на Ми ли сав ца). Ба ве ћи се осни ва њем Ма ти це срп ске и по
кре та њем Ле то пи са Ма ти це срп ске, Жи ван Ми ли са вац тру дио се 
да ра све тли пе ри од ко ји је прет хо дио овим до га ђа ји ма: „Ја ни сам 
по шао од го ди не осни ва ња Ма ти це, не го сам об ра дио и вре ме 
Ор фе ли на и Да ви до ви ће вих ’Но ви на серб ских’. По ку шао сам да 
ра све тлим на ше кул тур не на по ре до осни ва ња Ма ти це.”17 Ми ли
сав че ве на ме ре би ле су да 1) по ка же ка ко Ма ти ца срп ска ни је осно
ва на по угле ду на Ма ђар ску ака де ми ју на у ка (иа ко ве зе из ме ђу 
ових ин сти ту ци ја по сто је, оне ни су ка у зал не и пре суд не), као и да 
2) тач ни је опи ше ве зе из ме ђу Ву ка, Ма ти це срп ске и ње ног Ле то
пи са, тј. да по ка же да је Серб ска ле то пис до но сио ка ко не га тив не 
та ко и број не по зи тив не тек сто ве о Ву ку, ње го вој ре фор ми пра во
пи са и на род ној по е зи ји, да је су коб Јо ва на Ха џи ћа и Ву ка пре у ве
ли чан („Ја не твр дим да су од но си Ма ти це и Ву ка би ли иде ал ни, 
али ни су би ли ни она кви ка ко се го во ри ло и го во ри. Су коб Ву ка 
и Ми ло ша Ха џи ћа та ко ђе је пре у ве ли чан. Је сте да су се њих дво
ји ца раз и шли, да је Ха џић на пу стио Ву ко ве иде је, али у ви ше од 
де сет го ди на они су има ли са мо три по ле ми ке. Од тих по ле ми ка 
на ша исто ри о гра фи ја на пра ви ла је рат. Све у све му, мо ји по гле ди 
на те од но се друк чи ји су не го што су до сад опи са ни.”18), али и да 
је упра во Ма ти ца срп ска до при не ла по бе ди Ву ко вог пра во пи са 
(„Ми ле тић у Ста тут Ма ти це уно си Ву ко ву јо ту, стра ши ло за Ву
ко ве про тив ни ке, и та ко је (...) Ву ков пра во пис, иа ко не фор мал но, 
при мљен пр во у Ма ти ци. Де си ло се то у вре ме пред сед ни ко ва ња 
Пла то на Ата нац ко ви ћа, Ву ко вог при ја те ља. На ме сту пот пред
сед ни ка на ла зи се та да Јо ван Ха џић, иза бран из раз ло га му дро сти, 
и опре за, да се не на љу те ста ри чла но ви Ма ти це.”19). Жи ва на Ми

16 У ле пом кру гу на слов је књи ге Ху се и на Тах ми шчи ћа по све ће не Зма је вом 
ства ра ла штву за де цу.

17 М. Ку јун џић, „Жи ка ’Исти на’ ле то пи сац Ма ти це”, 12.
18 Исто.
19 Ми ло Гли го ри је вић, „Исто ри ја јед не ду го веч но сти” (ин тер вју са Жи ва

ном Ми ли сав цем), НИН, 12. април 1987, 36.
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ли сав ца и Бо жи да ра Ко ва че ка по ве зу је, да кле, ба вље ње по че ци ма 
срп ске књи жев не пе ри о ди ке (Но ви не серб ске и Серб ска ле то пис, 
Ди ми три је Да ви до вић и Ге ор ги је Ма га ра ше вић), али и по ку шај 
пре и спи ти ва ња схва та ња ко ја су у срп ској исто ри ји књи жев но сти 
уста ље на (о ис кљу чи во не га тив ном од но су Серб ске ле то пи са пре ма 
Ву ку и Ву ко вом не при ја тељ ству пре ма пред став ни ци ма Ма ти це 
срп ске). Пи шу ћи о Ле то пи су Ма ти це срп ске, Жи ван Ми ли са вац 
раз ма тра од нос Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа и Ди ми три ја Да ви до ви
ћа20, Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа и ди рек то ра Но во сад ске гим на зи је, 
Па ве ла Јо зе фа Ша фа ри ка21, док се нај ва жни јим и нај ду го трај ни јим 
ука зу је Ми ли сав че во ин те ре со ва ње за Ву ко ву је зич копра во пи сну 
ре фор му и по ле мич ки кон текст ко ји ју је из не дрио, као и за зна
ме ни ти Беч ки књи жев ни до го вор, на ко ји ће се, и лин гви стич ки 
и иде о ло шки, Ми ли са вац угле да ти при са ста вља њу Но во сад ског 
до го во ра. Од тек ста „Два та бо ра” (у ко јем су ски ци ра на пи та ња 
ко ји ма ће се Ми ли са вац де це ни ја ма ба ви ти)22, пре ко сту ди је „Од 
Беч ког до Но во сад ског књи жев ног до го во ра”23 и ра да „Око ’сит
ни ца је зи ко слов них’”24, те пр вог то ма Исто ри је Ма ти це срп ске и 
мо но гра фи ја Ма ти ца срп ска 1826–1964 и Ма ти ца срп ска и Ву ко ва 
ре фор ма, овај исто ри чар књи жев но сти де таљ но је раз ра дио те зу 
о ви ше стру ко сти од носâ из ме ђу Ма ти це срп ске, Ле то пи са и Ву ка, 
док ће зна чај овог про бле ма, на суп ти лан али ја сан на чин, ис та ћи 
из бо ром те ме „За вр шни ца бор бе за Ву ко ву ре фор му” за сво ју при
ступ ну бе се ду у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти. Ипак, пре
суд ном се за раз ма тра ње од но са Жи ва на Ми ли сав ца и Бо жи да ра 
Ко ва че ка пре ма Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу ука зу је 1987. го ди
на, ка да Ко ва чек об ја вљу је „фо то тип ски ко лаж” (за пра во, из бор 
свих тек сто ва ко је су пр ва го ди шта Серб ске ле то пи са до не ле о 
Ву ку, пра во пи су и на род ној по е зи ји) Ма га ра ше ви ћев Ле то пис о 
Ву ку и на род ној по е зи ји, док, исте го ди не, и Жи ван Ми ли са вац 
об ја вљу је мо но гра фи ју Ма ти ца срп ска и Ву ко ва ре фор ма, ко ја као 

20 Жи ван Ми ли са вац, „Ди ми три је Да ви до вић и Ге ор ги је Ма га ра ше вић”, 
у: Збо р ник ра до ва са на уч ног ску па Ства ра ла штво Ди ми три ја Да ви до ви ћа, 
дру го из да ње, „Мост арт”, Зе мун 2009, 161–168.

21 Жи ван Ми ли са вац, „Сто пе де сет го ди на Но во сад ске гим на зи је”, Пе да
го шка ствар ност: ча со пис за школ ска и кул тур нопро свет на пи та ња, год. VI, 
бр. 9, 1960, 593–599; „Но ви Сад и бор ба за де мо кра ти за ци ју кул ту ре”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, књ. 362, св. 3, 1948, 160–161 и „Ша фа рик и Ле то пис Ма ти це 
срп ске”, у: Пи сци и иде је, „Сло во љуб ве”, Бе о град 1974, 10–41.

22 Жи ван Ми ли са вац, „Два та бо ра”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 361, 
св. 2–3, 1947, 93–104.

23 Жи ван Ми ли са вац, „Од Беч ког до Но во сад ског књи жев ног до го во ра”, 
Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 391, св. 4, април 1963, 313–323.

24 Жи ван Ми ли са вац, „Око ’сит ни ца је зи ко слов них’”, у: Ву ков збо р ник, 
ур. Вик тор Но вак, СА НУ, Бе о град 1966, 75–89.
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да пред ста вља књи жев но и сто риј ски уте ме ље но пот кре пље ње Ко
ва че ко вог ко ла жа.25 

Сва ка ко ви ше не го Сте ри ја, Жи ва на Ми ли сав ца и Бо жи да ра 
Ко ва че ка по ве зу је, као књи жев но на уч на те ма, Јо ван Јо ва но вић 
Змај (те ма по сред ством ко је се, ни ма ло нео че ки ва но за ове ис тра
жи ва че срп ске књи жев не и кул тур не про шло сти, ука зу је на зна чај 
Ма ти це срп ске за очу ва ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та). Ка да 
је Ма ти ца срп ска 1969. го ди не по кре ну ла еди ци ју „Ода бра на де ла 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја” у де сет књи га, че ти ри књи ге при ре ди ли 
су Бо жи дар Ко ва чек (Про за и Деч је пе сме) и Жи ван Ми ли са вац 
(По ли тич ке и са ти рич не пе сме I и По ли тич ке и са ти рич не пе сме II). 
Да ло би се за кљу чи ти да је рад на при ре ђи ва њу Зма је вих де ла из
не дрио и за јед нич ки ток раз ми шља ња о Зма ју: Жи ван Ми ли са вац 
и Бо жи дар Ко ва чек је ди ни су ука за ли на „сло вач ку” те му Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја (а ка да се зна да се ова те ма ја вља у Зма је вој 
про зи и по ли тич коса ти рич ној по е зи ји, не из не на ђу је чи ње ни ца 
да су до ње до шли упра во при ре ђи ва чи тих де ла, Ми ли са вац и 
Ко ва чек). У пр вој по ло ви ни XIX ве ка срп скосло вач ке књи жев не 
и кул тур не ве зе чвр сте су и плод не, по себ но у Ву ко во вре ме, ка ко 
на фол кло ри стич кофи ло ло шком (пре ма Ри сту Ко ви ја ни ћу: „Под 
ути ца јем Ву ка [Јан Ко лар, прим. М. Ћ.] об ја вио је На род не пје сме 
сло вач ке (1823, 1827), ко је је ску пио са Ша фа ри ком, као што је Вук 
на пи сао Пр ви срп ски бу квар (1827) под ути ца јем Ко ла ро ва бу ква
ра.”26), та ко и на иде о ло шком (иде је Ја на Ко ла ра о све сло вен ској 
уза јам но сти, из ло же не у де лу Књи жев на уза јам ност Сло ве на, 
ути ца ле су на пред став ни ке Илир ског по кре та и пот пи сни ке Беч
ког књи жев ног до го во ра, с том раз ли ком што су Гај, Ма жу ра нић, 
Штро сма јер, Блај ваз, Враз, Стри тар, Па вло вић, Су бо тић и Ста ма
то вић сло вен ство, као над на ци о нал ни иде о ло шки кон структ, прет
по ста вља ли на ци о нал ној иде о ло ги ји, док је Вук увек по ла зио од 
срп ства ка сло вен ству) и прак тич ном пла ну (уче ни Сло вак, Па вел 
Јо зеф Ша фа рик, био је ди рек тор Срп ске пра во слав не ве ли ке гим
на зи је у Но вом Са ду од 1819. до 1833. го ди не и до при нео је, у не

25 За јед нич ка ве ли ка те ма Жи ва на Ми ли сав ца и Бо жи да ра Ко ва че ка сва
ка ко је и Са ва Те ке ли ја, о ко јем Ми ли са вац пи ше у мо но гра фи ја ма о Ма ти ци 
срп ској и сту ди ји „Пла тон Ата нац ко вић – пред сед ник Ма ти це срп ске”, у: Збо р ник 
ра до ва на уч ног ску па по све ће ног епи ско пу Пла то ну Ата нац ко ви ћу, ур. ака де мик 
Ми ро слав Ра до ва но вић и ака де мик Бе ри слав Бе рић, ВА НУ, Ма ти ца срп ска, 
Епар хи ја шу ма диј ска СПЦ, Епар хи ја Бач ка СПЦ, Но ви Сад 1991, 20–27, а Бо
жи дар Ко ва чек да је ис црп ну исто ри ју Те ке ли ји не за ду жби не: Бо жи дар Ко ва чек, 
Те ке ли ја нум ске исто ри је XIX ве ка, Ма ти ца ср пс ка – За ду жби на Са ве Те ке ли је, 
Но ви Сад – Бу дим пе шта 1997.

26 Нав. пре ма: Не бој ша Ку зма но вић, „Вук и Сло ва ци”, Да ни ца: срп ски 
на род ни илу стро ва ни ка лен дар за го ди ну 2011, ур. Ми о драг Ма тиц ки и На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Ву ко ва за ду жби на, Бе о град 2010, 183.
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за не мар љи вој ме ри, по кре та њу Серб ске ле то пи са и про фи ли са њу 
ње го вог усме ре ња у пр вом го ди шту). Ро ђен у ку ћи у ко јој је жи вео 
Ша фа рик, Змај се у то ку шко ло ва ња у Бра ти сла ви и Мо дри на дах
нуо иде ја ма Ја на Ко ла ра о по тре би кул тур не и по ли тич ке са рад ње 
ма њин ских сло вен ских на ро да у јед ној им пе ри ја ли стич ки на стро
је ној мо нар хи ји, та ко да ће, осе тљив на про це се на сил не ма ђа ри за
ци је и гер ма ни за ци је (план ске ге о стра те шке ак ци је по ни шта ва ња 
све сти о при пад но сти сло вен ском кул тур ном кру гу и уки да њу 
спе ци фич них на ци о нал них и кул тур них иден ти те та), у пе сма ма 
„Сло ван дро тар”, „Увод ново де на пе сма”, „Над та тран ским бре го
ви ма”, „Опет же ље” и „Искре на же ља” про го во ри ти о ак ци ји ма
ђар ске бур жо а зи је, на ро чи то по сле Ау строма ђар ске на год бе 1867. 
го ди не, на пла ну аси ми ла ци је сло вен ског ста нов ни штва, док ће у 
пе сми „Сло вач ка се Ма ти ца по вам пи ри ла” осу ди ти по сту пак пре
тва ра ња тру дом и од ри ца њем сло вач ког на ро да осно ва не Ма ти це 
сло вач ке у Уга р скокра љев ско сло вач ко вас пит но дру штво, 1885. 
го ди не.27 Се кре тар (и бу ду ћи пред сед ник) Ма ти це срп ске, Жи ван 
Ми ли са вац, пи шу ћи о сло вач кој те ми у по е зи ји Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја, ис та ћи ће зна чај ин сти ту цијâ кул ту ре, пре све га Ма ти це и 
гим на зи ја, у очу ва њу кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та сло вач
ког на ро да, а бу ду ћи да је Зма је ва сло вач ка те ма и по у ка о суд би ни 
сло вач ког на ро да за пра во срп ска те ма и опо ме на Ср би ма, Ми ли
са вац ви ше не го ја сно ука зу је на зна чај и исто риј ску уло гу Ма ти це 
срп ске и срп ских гим на зи ја (у Сом бо ру, Срем ским Кар лов ци ма и 
Но вом Са ду) у очу ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та у ту ђој, 
пре ма срп ском на ро ду не при ја тељ ски на стро је ној др жа ви. Че ти ри 
го ди не на кон Ми ли сав ца, Бо жи дар Ко ва чек об ја вљу је текст „Је дан 
Зма јев чла нак о Сло ва ци ма”28, ко ји је ди рект но про и за шао из го
ди ну да на ра ни је при ре ђе не Зма је ве про зе. У књи зи Про за свр стан 
у „Са ти ре и по ли тич ке члан ке”, Зма јев текст „Не што о сло вач ком 
на ро ду (Раз го вор из ме ђу Ми ле ве и Ле по са ве)”, об ја вљен у Не ве ну 
1881. го ди не, мо же се ту ма чи ти и као кра ћа при по вет ка са из ра же
ном мо ра ли стич коди дак тич ком но том. На и ме, на кон раз ја шње ња 
ре чи „Тот” и „То ти ца”, ко ји ма Ср би озна ча ва ју Сло ва ке (а ко ји 
по ти чу од ма ђар ског гла го ла „tol ni, ki tol ni, tolt”, што у пре во ду 
зна чи „ис ти сну ти”, а од но си се на про цес ис ти ски ва ња све сти о 
при пад но сти сло вач ком на ро ду), Змај у овој „по у чи тел ној” при
по ве сти ис ти че ка ко су Сло ва ци има ли чак че ти ри гим на зи је и 

27 О ово ме ви де ти: Жи ван Ми ли са вац, „Сло вач ке те ме у по е зи ји Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја”, у: Књи жев ни то ко ви, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1975, 135–143.

28 Бо жи дар Ко ва чек, „Је дан Зма јев чла нак о Сло ва ци ма”, у: Pe trovské 
gymnázium vo vývi ne slo ven skej kultúry vo Voj vo di ne, Zbo r nik prác zo sympózia 5. 
a 6. októbra v Pe trov ci, „Ob zor”, Nový Sad 1970, 123–125.
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Ма ти цу сло вач ку (осно ва ну по узо ру на Ма ти цу срп ску) и ка ко 
су све ове ин сти ту ци је уки ну те, што је нај ди рект ни је угр о зи ло 
оп ста нак са мог сло вач ког на ро да. Ко мен та ри шу ћи Зма јев текст, 
Ко ва чек за кљу чу је: „Ка да се го во ри о срп скосло вач ким ве за ма у 
про шлом ве ку, овај Зма јев чла нак по ста је не за о би ла зан. У ње му 
су схва та ња тре зне ли бе рал не срп ске ин те ли ген ци је, све сне сво
јих ин те ре са и ин те ре са свих угње те них на ро да Ау строУга р ске.”29 
Ин сти ту ци је кул ту ре (Ма ти ца срп ска и срп ске гим на зи је) по ве
за ле су, по сред ством Зма је ве „сло вач ке” те ме, Жи ва на Ми ли сав ца 
и Бо жи да ра Ко ва че ка30, као што су, ујед но, Змај и Ма ти ца срп ска 
по ве за ли, мо жда пре суд ни је, Ва су Ста ји ћа и Жи ва на Ми ли сав ца.

3. Мај сто ри по р третâ: Ва са Ста јић и Жи ван Ми ли са вац

Ва са Ста јић (Мо крин, 10. фе бру ар 1878 – Но ви Сад, 10. фе бру ар 
1947), јав ни рад ник, на став ник, пу бли ци ста, се кре тар и пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уред ник ча со пи са Но ви Ср бин, Омла дин ска Ма
ти ца, Срп ска про све та, Но ва Вој во ди на и Ле то пис Ма ти це срп
ске, ути цао је, пре суд но, у раз ли чи тим аспек ти ма, на три де сет и 
се дам го ди на мла ђег Жи ва на Ми ли сав ца. Ау тор Но во сад ских био
гра фи ја и би о гра фи је Јо ван Јо ва но вић Змај (1933) до са вр шен ства 
је до вео по зи ти ви стич ки при ступ про шло сти, ка ко књи жев ној, 
та ко и кул тур нопо ли тич кој. Би о гра фи зам као ме тод, за сту пљен 
у свим Ста ји ће вим мо но гра фи ја ма, глав но је обе леж је и Ми ли сав
че вих књи га Ва са Ста јић. На црт за сту ди ју (1949) и Змај: сту ди ја 
о Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју (1954), у ко ји ма се, кроз по дро бан при
каз жи вот ног пу та Ва се Ста ји ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја да је, 
ујед но, и хро ни ка јед ног вре ме на, у ко јем су ове лич но сти ак тив но 
уче ство ва ле и ко је су, сво јом дру штве но по ли тич ком и кул тур ном 
де лат но шћу, сна жно обе ле жи ле. И Ста ји ће ва и Ми ли сав че ва био
гра фи ја Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја (ова дру га, на пи са на на ин си сти
ра ње Ива Ан дри ћа, на ста ла је, у ве ли кој ме ри, по угле ду на пр ву, 
Ста ји ће ву) при ка зу ју Зма је ву јав ну де лат ност и Зма ја пре вас ход
но као по ли тич ки ан га жо ва ну лич ност, ва жног чла на Срп ске на
род не сло бо до ум не стран ке, од ва жног пу бли ци сту и та лен то ва ног 
са ти ри ча ра, ко ји је сво је убо ји то „пе ро” ста вио у слу жбу по ли тич

29 Исто, 125.
30 Упра во је Ко ва чек и го во рио, 29. де цем бра 1992. го ди не, на про мо ци ји 

дру гог то ма Исто ри је Ма ти це срп ске Жи ва на Ми ли сав ца (за ко ју је Ми ли са вац 
до био на гра ду Ву ко ве за ду жби не за на у ку), ис ко ри стив ши при ли ку да још јед ном 
под се ти на то да су сло вен ске ма ти це би ле „...чу ва ри на ци о нал ног би ћа, твр ђа
ве од бра не про тив од на ро ђа ва ња, по вре ме но и је ди на ор га ни за ци о на упо ри шта 
по ли тич ке бор бе за на ци о нал но осло бо ђе ње.” Ви де ти: Бо жи дар Ко ва чек, „Исто
ри ја Ма ти це срп ске Жи ва на Ми ли сав ца”, Рад Ма ти це срп ске, бр. 29, 1992, 73.
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ких ци ље ва Све то за ра Ми ле ти ћа, док есте тич ки, ак си о ло шки и 
књи жев но кри тич ки суд о Зма је вом књи жев ном ства ра ла штву го
то во у пот пу но сти из о ста је (ли те ра р на оства ре ња са гле да на су 
функ ци о на ли зо ва но, не као циљ естет ског ужи ва ња већ као сред
ство по ли тич ке бор бе). По ред мо но гра фи ја, Ста јић је по ме ну ти 
ме тод при ме њи вао и у по је ди нач ним сту ди ја ма, као, на при мер, 
у обим ном (од три де сет и осам по р тре та са ста вље ном) при ло гу 
„Осни ва чи, за слу жни ча сни ци и чи нов ни ци Ма ти це срп ске”, об ја
вље ном у спо ме ни ци Ма ти ца срп ска 1826–1926, из да тој 1927. го
ди не, по во дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це ове ин сти ту ци је.31 Истим 
ме то дом на пи сан (али знат но ма њег оби ма) је и текст „Пред сед ни
ци Ма ти це срп ске”32 Жи ва на Ми ли сав ца, у ко јем су, по пут лек си ко
граф ских од ред ни ца (а Ми ли са вац је уред ник Лек си ко на пи са ца 
Ју го сла ви је, за сно ва ног, та ко ђе, на би о граф ском ме то ду) да ти био
граф ски (и по не ки би бли о граф ски) по да ци о Па влу Три фун цу, 
Па влу Ко ји ћу, Сте ва ну Бра но вач ком, Јо ва ну Су бо ти ћу, Сте ва ну 
Па вло ви ћу, Ђор ђу На то ше ви ћу и Ла зи Ста но је ви ћу (пре глед но 
ура ђе ни, раз дво је ни у за себ не одељ ке, за раз ли ку од оних из Ста
ји ће вог тек ста, пи са ног у вре мен ском те сна цу и са не до вољ но па
жње пре ма де та љи ма). По ред иден тич ног ме то да ко ји су ко ри сти ли, 
Ва са Ста јић је на Ми ли сав ца ути цао и из бо ром те ма – са ста вљач 
Но во сад ских би о гра фи ја нај ви ше сим па ти ја по ка зи вао је пре ма 
Све то за ру Ми ле ти ћу, као на ци о нал ном бор цу и спо соб ном по ли
ти ча ру (ко ји је там но вао у Ва цу, као што ће про у ча ва лац ње го вог 
жи во та и ње гов ис кре ни след бе ник, Ста јић, за вре ме Пр вог свет
ског ра та там но ва ти нај ви ше у Се ге ди ну и Ила ви, где ће се, опет 
по пут Ми ле ти ћа, и раз бо ле ти) а уз ње га, и пре ма ње го вом са бор цу 
и при ја те љу Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју. Ује ди ње на омла ди на срп ска, 
Срп ска на род на сло бо до ум на стран ка, Ми ле тић и Змај ве ли ке су 
те ме би о графâ Ва се Ста ји ћа и Жи ва на Ми ли сав ца. Не за не мар љив 
део жи во та Ми ли са вац је про вео у Срем ској Ка ме ни ци (где је Змај 
жи вео не ко ли ко го ди на пре смр ти и где је са хра њен), у ко јој се, 
на тр гу, на ла зи спо ме ник са нат пи сом „Де ца чи ка Јо ви” (по ру шен 
апри ла 1941, а об но вљен и све ча но от кри вен 1954. го ди не на ма

31 Је дан од три де сет осам пор тре та ко ји са чи ња ва ју овај Ста ји ћев рад, пор
трет Ја ко ва Иг ња то ви ћа, на пи сао је, за пра во, Ри сто Ко ви ја нић, док га је Ста јић 
пот пи сао сво јим име ном, нон ша лант но се из ви нив ши („Имам да се екс ку зи рам”) 
Ко ви ја ни ћу, у пи сму, 14. мар та 1928. го ди не. За овај по сту пак Ста јић се ни ка да 
јав но ни је из ви нио, ни ти је би ло где до нео, као ис прав ку, по да так о пра вом ау то
ру тог тек ста. О ово ме: Жи во јин Бо шков, „Слу чај Ва се Ста ји ћа: по во дом ау тор
ства члан ка о Ј. Иг ња то ви ћу у спо ме ни ци Ма ти ца срп ска 1826–1926”, Све ске 
Ма ти це срп ске, 7 (21), 1992, 9–24. 

32 Жи ван Ми ли са вац, „Пред сед ни ци Ма ти це срп ске”, Рад Ма ти це срп ске, 
год. 146, бр. 5, 1972, 58–67.
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ни фе ста ци ји „Зма је ва про сла ва 1–6. ју на Но ви Сад – Срем ска Ка
ме ни ца”, про сла ви ор га ни зо ва ној на Ми ли сав чев пред лог) и у 
ко јој се на ла зи Зма јев му зеј (Ми ли сав че ва же ља би ла је да овај 
му зеј по ста не не ка вр ста на уч не уста но ве у ко јој ће би ти са ку пље но 
све што је Змај на пи сао и све о Зма ју на пи са но и ко ја ће до при не ти 
то ме да се про у ча ва ње Зма је вог жи во та и де ла по ста ви на на уч не 
осно ве33), та ко да је Ста ји ће во ин те ре со ва ње за Зма ја на и шло на 
пло дан од јек и код Жи ва на Ми ли сав ца. Да је овај ути цај по сто јао 
све до чи и исто ве тан не га ти ван од нос пре ма Зма је вој са рад њи са 
ра ди ка ли ма и код Ва се Ста ји ћа и код Жи ва на Ми ли сав ца. Иа ко 
је на пи сао Зма је ву би о гра фи ју, Ва са Ста јић је Зма ја увек по сма трао 
у Ми ле ти ће вој сен ци и пре ма Зма ју (у ста ри јим го ди на ма) ис по
ља вао чак и до зу не по ве ре ња и отво ре не ан ти па ти је. Узрок ово ме 
би ло је Зма је во при бли жа ва ње (на кон рас па да Ми ле ти ће ве стран ке) 
ра ди ка ли ма и Ја ши То ми ћу, а са То ми ћем ће се Ста јић раз и ћи око 
пи та ња ју жно сло вен ског ује ди ње ња: „Ок то бра 1918. го ди не Ва са 
Ста јић се на ла зи у За гре бу, где по ста је члан Сре ди шњег од бо ра 
На род ног ви је ћа Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Као ве ли ки по бор ник 
ју го сло вен ства, за ла же се за ју жно сло вен ско ује ди ње ње, уз при сту
па ње Вој во ди не Ср би ји пре ко На род ног ви је ћа, због че га се ра зи
ла зи са ра ди ка ли ма и Ја шом То ми ћем, ко ји је био за то (што се и 
оства ри ло) да се Вој во ди на при кљу чи Ср би ји са мо стал но и неод
ло жно...”34 Пи шу ћи о ба шти ни Ује ди ње не омла ди не срп ске Но вој 
омла ди ни (тј. о по де ли Ми ле ти ће ве стран ке на две фрак ци је, ли бе
ра ле и ра ди ка ле), Ми ли са вац из ри чи то и без дво у мље ња оце њу је 
Ра ди кал ну стран ку Ја ше То ми ћа (у од но су на Срп ску на род ну 
сло бо до ум ну стран ку) као опа да ње сна ге и не га ти ван раз вој ни 
пут, осу ђу ју ћи при том Зма ја што ову чи ње ни цу ни је уви део.35 Ипак, 
Ми ле тић и Змај за Ва су Ста ји ћа пре вас ход но пре ста вља ју сим бо
ле сло бо дар ских и де мо крат ских срп ских де вет на е сто ве ков них 

33 У раз го во ру са Љу би са вом Ан дри ћем Ми ли са вац ис ти че: „Има јед на 
мо ја же ља ко ја ни је оства ре на, а не знам ко ја ће ге не ра ци ја то ре а ли зо ва ти. 
Ми слим да би Зма јев му зеј у Срем ској Ка ме ни ци био по год но ме сто за са би ра ње 
оно га што је Змај оста вио иза се бе и све га оно га што се уоп ште ти че ње га, да 
би се мо гло при сту пи ти из у ча ва њу ње го вог де ла и ње го вог вре ме на на на уч ној 
осно ви.” Ви де ти: Љу би сав Ан дрић, Но во сад ски раз го во ри, Срп ска чи та о ни ца 
и књи жни ца, Ириг – Но ви Сад 1987, 97.

34 Сто јан Бер бер, „Апо стол ство Ва се Ста ји ћа”, у: Пе чат ни ци, „Про ме теј”, 
Но ви Сад 2005, 64. И Бо го љуб Са вин о раз ла зу Ва се Ста ји ћа и Ја ше То ми ћа пи ше: 
„Ва са Ста јић је био за ју го сло вен ску срп ску оп ци ју, а Ја ша То мић са мо за уско 
срп ску оп ци ју.” Ви де ти: Бо го љуб Са вин, „Но ви Ср бин и но ва Вој во ди на”, Днев ник, 
17/18. март 2007, 10.

35 Ви де ти: Жи ван Ми ли са вац, „Ба шти на Ује ди ње не омла ди не срп ске Но вој 
омла ди ни”, у: Ује ди ње на омла ди на срп ска: збо р ник ра до ва, ур. Жи ван Ми ли
са вац, Ма ти ца срп ска – Исто риј ски ин сти тут, Но ви Сад – Бе о град 1968, 559–572.
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тра ди ци ја, ко је је Ста јић по ку шао да ин кор по ри ра у свој „но во срп
ски” по крет36, а што ће по ста ти основ ни по сту лат про гра ма омла
ди не оку пље не око Омла дин ског кул тур но при вред ног по кре та 
(ОМ ПОКа), чи ји је је дан од осни ва ча Жи ван Ми ли са вац. По ред 
ме то да и те ма, Ста јић је на Ми ли сав ца (ини ци ја то ра Но во сад ског 
до го во ра) ути цао и као за го вор ник иде о ло ги је ју го сло вен ства. 
Та ко ђе, Ста ји ће ву бор бу про тив фа ши зма (су прот ста вља ње фа ши
стич ким ор га ни за ци ја ма, ка кве су би ле Ор ју на и Ју нао)37 у ли сту 
Но ва Вој во ди на на ста ви ће, у из ме ње ним и за о штре ним при ли ка
ма, Жи ван Ми ли са вац у ли сту Наш жи вот. Ста јић и Ми ли са вац 
бли ски су и по по ве ре њу у моћ пе ри о дич них пу бли ка ци ја у де ло
ва њу на ши ре на род не сло је ве – Ста јић је уре ђи вао ча со пи се Но ви 
Ср бин, Омла дин ска Ма ти ца, Срп ска про све та, Но ва Вој во ди на и 
Ле то пис Ма ти це срп ске, а Ми ли са вац ча со пи се Наш жи вот, 
Исти на и Ле то пис Ма ти це срп ске, при че му је од зна ча ја да су 
Но ви Ср бин, Омла дин ска Ма ти ца и Но ва Вој во ди на Ва се Ста ји ћа 
и Наш жи вот Жи ва на Ми ли сав ца омла дин ски ли сто ви.

Обо ји ца из у ча ва о ци срп ске књи жев не и кул тур не исто ри је 
XIX ве ка, обо ји ца за го вор ни ци кул ту ре пам ће ња, Ста јић и Ми
ли са вац би ли су по ве за ни и две ма зна чај ним те ма ма, као што су 
Вој во ди на и Но ви Сад. Осни вач Омла дин ске Ма ти це за Вој во ди ну 
(1922), уред ник Но ве Вој во ди не (март 1922 – јун 1923), ау тор Но во
сад ских би о гра фи ја (1936–1940), При вре де Но во га Са да 1778–1880 
(1941), Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду (1949), 
Гра ђе за кул тур ну исто ри ју Но вог Са да (1951), Гра ђе за по ли тич
ку исто ри ју Но вог Са да (1951) и Ве ли ко ки кинд ског ди штрик та 
1776–1876, Ва са Ста јић, на зван „апо стол Вој во ди не”, био је је дан 
од три на ест ау то ра ко ји су да ли при лог за књи гу Вој во ђа ни о Вој
во ди ни, об ја вље ну 1928. го ди не „по во дом де се то го ди шњи це осло
бо ђе ња и ује ди ње ња”. Том при ли ком Ста јић је по ру чио: „Бу ди те 
све сни то га шта зна чи и шта вре ди Вој во ди на (...) По но си те се 
ти ме што су про бле ми мно го на род не Вој во ди не те жи од оста лих 
на ших про бле ма, што је за њи хо во ре ша ва ње по тре бан ши ри ви
до круг, ста ло же ни ја па мет, мир ни ји тем по, ши ри за мах и ду жи 
дах. (...) Имај те ви ше хра бро сти да кул тур ну ми сао су пр отста ви те 
ан ти кул тур ној и да јој по мог не те до по бе де. На ро чи то, не ку кај
те и не вај кај те се, не го се бо ри те.”38 Слич но Ста ји ће вом тек сту, 

36 Ви де ти: Жи ван Ми ли са вац, „’Но во срп ски’ по крет Ва се Ста ји ћа”, Ле то
пис Ма ти це срп ске, књ. 363, св. 2, 1949, 97–102.

37 О ово ме: Жи ван Ми ли са вац, Ва са Ста јић. На црт за сту ди ју, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 1949, 77.

38 Ва са Ста јић, [ненасловљен тек ст], у: Вој во ђа ни о Вој во ди ни: по во дом де
се то го ди шњи це осло бо ђе ња и ује ди ње ња, Удру же ње Вој во ђа на, Бе о град 1928, 31. 
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об ја вље ном у књи зи Вој во ђа ни о Вој во ди ни, по во дом де се то го ди
шњи це осло бо ђе ња и ује ди ње ња, Жи ван Ми ли са вац, са Бо шком 
Пе тро ви ћем, при ре дио је књи гу Но ви Сад39 (1957), упра во „за де
се то го ди шњи цу осло бо ђе ња Но во га Са да од фа ши стич ких оку па
то ра...”40, као што је дао при лог „Ма ти ца срп ска на пра гу но ве епо хе”41 
за ал ма нах Вој во ди на 1944–1954, об ја вљен „по во дом 10го ди шњи
це осло бо ђе ња”, 1954. го ди не. 

Ста ји ћа и Ми ли сав ца по ве зу ју, исто та ко, при вр же ност ар хив
ском и на уч ном ра ду с јед не, и ак тив но де ло ва ње у дру штву с дру ге 
стра не. Идеј на бли скост уоч љи ва је и у Ста ји ће вом и Ми ли сав че
вом „ау то пор тре ту”, па та ко, као што је Ста јић сво ју ау то би о гра
фи ју за по чео од об ја шње ња вла сти тог мла да лач ког опре де ље ња 
за со ци ја ли зам42, та ко и Ми ли са вац у ин тер вјуу Ми ло шу Јев ти ћу 
раз ја шња ва сво је раз ло ге за окре та ње со ци ја ли зму (отац и брат 
со ци ја ли сти, при ја тељ ство са Вик то ром Ро зен цвај гом, по ро дич не 
ма те ри јал не при ли ке...). На су прот мла да лач ком за но су и ве ри у 
мо гућ ност оства ре ња дру штве них про ме на, и за Ста ји ћа и за Ми
ли сав ца, у по зни јим го ди на ма, ка рак те ри стич но је раз о ча ра ње (ме
та фо ра „ду ге но ћи ју го сло вен ске” од ли ка је Ми ли сав че вих ка сни
јих раз ми шља ња), па сив на ре зиг на ци ја и по вла че ње из јав ног и 
кул тур ног жи во та – Ва са Ста јић од ла зи у Срем ске Кар лов це, у ко
ји ма (ка ко због ту бер ку ло зе, та ко и због пси хич ког ста ња) рет ко 
из ла зи из ста на, где чи та до ку мен те из но во сад ског ма ги стра та 
(на слов Ми ли сав че вог тек ста по све ће ног Ста ји ћу – „Кар ло вач ки 
уса мље ник” – са жет је опис Ста ји ће ве ег зи стен ци јал не си ту а ци је 
кра јем три де се тих и по чет ком че тр де се тих го ди на XX ве ка), док 
се Ми ли са вац, осе ћа ју ћи се су ви шним у дру штву на чи јој је из град
њи ра дио, по вла чи у Ма ли Зво р ник, где пре да но ра ди на Исто ри ји 
Ма ти це срп ске: „Мно ги љу ди бе же, са мо ако им је то мо гу ће, из 
град ског смо га. (...) Ме ни је, да бу дем искрен, сме тао и ’по ли тич ки 
смог’ кра јем се дам де се тих го ди на. Тих го ди на сам се осе ћао не по
треб ним у сре ди ни у ко јој сам век про вео. Ов де, у Ма лом Звор ни

Ста ји ће ве ре чи из књи ге Вој во ђа ни о Вој во ди ни до не ће Ми ли сав чев лист Наш 
жи вот, 1. мар та 1938. го ди не, у окви ру те мат ског бро ја по све ће ног Ва си Ста ји ћу, 
у при ло гу на сло вље ном „Ва са Ста јић нам по ру чу је”. Ви де ти: „Ва са Ста јић нам 
по ру чу је”, Наш жи вот, 1. март 1938, год. III, бр. 16, 3.

39 Књи гу истог на сло ва, Но ви Сад, об ја вио је и Ва са Ста јић 1933. го ди не.
40 Књи гу Но ви Сад при ре ди ли су Ж. Ми ли са вац и Б. Пе тро вић са ве ли ким 

бро јем са рад ни ка. Ви де ти: Но ви Сад, Град Но ви Сад, Но ви Сад 1957, 5. Про сла
ва де се то го ди шњи це осло бо ђе ња упри ли че на је 1954. го ди не, ка да је и Од бор 
за про сла ву усво јио пред лог о из ра ди ове књи ге, ко ја ће се по ја ви ти три го ди не 
ка сни је, али по во дом на стан ка ипак ве за на за 1954. го ди ну.

41 Жи ван Ми ли са вац, „Ма ти ца срп ска на пра гу но ве епо хе”, у: Вој во ди на 
1944–1954, ур. Ми лош Ха џић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1954, 409–414.

42 Ж. Ми ли са вац, Ва са Ста јић. На црт за сту ди ју, 19.
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ку, на шао сам мир и спо кој ство, што ми је омо гу ћи ло да до ста ла ко 
под не сем јед но за ме не ве о ма не при јат но вре ме.”43 

Ста јић и Ми ли са вац де ли ли су, та ко ђе, ин те ре со ва ње за де ло 
Јо ва на Скер ли ћа, ко ји је Ста ји ћа и за по слио у Гим на зи ји у Пље вљи
ма 1904. го ди не44, и ко јег ће Ста јић бра ни ти од кри ти ка Ми ла на 
Ше ви ћа45, а о ко јем је Ми ли са вац за бе ле жио: „Исто вре ме но (...) био 
сам се за гре јао за Скер ли ћа и ње го во де ло. Ни сам га чи тао са мо 
због сту ди ја и ис пи та, да кле као нео п ход ну по моћ ну ли те ра ту ру и 
на став ну лек ти ру, не го сам у ње му ужи вао као што сам ужи вао, ре
ци мо, у Тол сто је вом Ра ту и ми ру. [болд Ми ли сав чев, прим. М. Ћ.]”46 
Та ко ђе, еди ци ју „Књи ге за на род” Ма ти це срп ске оштро ће кри
ти ко ва ти и Ва са Ста јић и Жи ван Ми ли са вац, уви дев ши да „’не ма, 
по ред исти на, и по лу и сти на, по ред зна ња, и по лу зна ња, по ред 
умет но сти, и по лу у мет но сти’.”47, као што ће, обо ји ца на кло ње ни 
Скер ли ћу, осу ди ти „за пад ну де ка ден су”48 у књи жев но сти. Ујед но, 
за јед нич ка те ма пор тре ти ста, Ва се Ста ји ћа и Жи ва на Ми ли сав ца, 
био је и Ти хо мир Осто јић, у чи ју је част Ста јић при пре мао све то
сав ски го вор 1926. го ди не и чи ју је спо ме ни цу же лео да са чи ни49, 
да би, на ред не, 1927. го ди не, о ње му об ја вио текст „Ти хо мир Осто
јић”50, као што ће о Осто ји ћу кон ти ну и ра но афир ма тив но пи са ти 
и Жи ван Ми ли са вац, у сту ди ја ма и члан ци ма „Ти хо мир Осто јић, 
ре фор ма тор Ма ти це срп ске”, „На сто ја ње Ти хо ми ра Осто ји ћа на 
уво ђе њу ре фор ми у Ма ти цу срп ску” и „Ле то пис Ти хо ми ра Осто
ји ћа”.51 Сво јим ин те ре со ва њем за До си те ја Об ра до ви ћа, Лу ки ја на 

43 Љ. Ан дрић, Но во сад ски раз го во ри, 90.
44 С. Бер бер, „Апо стол ство Ва се Ста ји ћа”, 63.
45 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.

46 Жи ван Ми ли са вац, „Не ко ли ко ре чи о мо јим ве ли ким при ја те љи ма”, 
Ула зни ца, год. 10, бр. 57, 1976, 51.

47 Ж. Ми ли са вац, Ва са Ста јић. На црт за сту ди ју, 89.
48 Исто.
49 „Ја ве ру јем да ће до ћи вре ме и мо гућ ност за из да ва ње Спо ме ни це Ти хо

ми ра Осто ји ћа, у ко јој ће круг Ти хо ми ра, Јо це Мак си мо ви ћа, Ми лу ти на, Ма ној
ло ви ћа – Рај ка, Шу мо ње, Ко шу ти ћа, Ми ле те, Рад. Мар ко ви ћа, поп Јо це Јо ва но
ви ћа – би ти осве тљен и из не сен у све тлост ка кву за слу жу је.” Нав. пре ма: Су да ри 
Ми ле те Јак ши ћа: пре пи ска, прир. Ми ли вој Не нин и Зо ри ца Ха џић, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 2005, 114.

50 Ва са Ста јић, „Ти хо мир Осто јић”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 313, св. 
1/3, јул –сеп тем бар, 1927, 15–45.

51 Жи ван Ми ли са вац, „Ти хо мир Осто јић, ре фор ма тор Ма ти це срп ске”, 
Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 13, св. 1, 1965, 169–198; Жи
ван Ми ли са вац, „На сто ја ње Ти хо ми ра Осто ји ћа на уво ђе њу ре фор ми у Ма ти цу 
срп ску”, Све ске Ма ти це срп ске, 7/20, 1991, 12–18. и Жи ван Ми ли са вац, „Ле то пис 
Ти хо ми ра Осто ји ћа”, Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 42, 
св. 1/3, 1994, 327–337.
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Му шиц ког и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја Ва са Ста јић ути цао је, не сум
њи во, на Мла де на Ле сков ца52, док је љу ба вљу пре ма Ја ко ву Иг ња
то ви ћу, Све то за ру Ми ле ти ћу (али и Зма ју) Ста јић до не кле од ре дио 
бу ду ћи при ре ђи вач ки и ау тор ски рад Жи ва на Ми ли сав ца, па не 
из не на ђу је што ће, ка да је 1945. го ди не иза бран за пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске, Ста јић за при вре ме ног се кре та ра Ма ти це срп ске 
и уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске иза бра ти Ж. Ми ли сав ца53, 
а за при вре ме ног Ма ти чи ног би бли о те ка ра М. Ле сков ца. 

Јед на од зна чај ни јих те ма ко је су по ве за ле Ва су Ста ји ћа и Жи
ва на Ми ли сав ца сва ка ко је – омла ди на. На став ник и на род ни про
све ти тељ (чи ји је ве ли ки узор До си теј Об ра до вић), осни вач Омла
дин ске Ма ти це за Вој во ди ну54 и уред ник омла дин ских ли сто ва 
Но ви Ср бин, Омла дин ска Ма ти ца и Но ва Вој во ди на, Ста јић је ве
ро вао у омла ди ну као дру штве ну си лу, по ли тич ки фак тор и агенс 
со ци јал них про ме на: „Имао је Ста јић пред очи ма по у ку исто ри је: 
ве ли ке дру штве не по кре те и пре о кре те но си ла је ско ро увек на 
сво јим пле ћи ма омла ди на.”55 Ипак, Ста ји ће ва омла ди на дру штве не 
про ме не не ће из вр ши ти. Ми си ју ко ју је Ста јић на ме нио омла ди ни 
„на сво јим пле ћи ма” из не ће (и углав ном сво јим жи во ти ма пла ти ће) 
ге не ра ци ја Жи ва на Ми ли сав ца.

4. Од Ује ди ње не омла ди не срп ске до СКОЈа:  
„Наш жи вот” Жи ва на Ми ли сав ца

Кул тур нопо ли тич ки ан га жман Жи ва на Ми ли сав ца ве зу је се 
за три де се те го ди не XX ве ка, Омла дин ски кул тур нопри вред ни 
по крет (ОМ ПОК) и „лист вој во ђан ске омла ди не” Наш жи вот. У 
бор бу про тив фа ши зма ле ви чар ски ори јен ти са на омла ди на (ко јој 
је при па дао Ми ли са вац) по шла је угле да ју ћи се на сло бо дар ске и 
де мо крат ске тра ди ци је XIX ве ка, што је све сно ис та кла ве зи ва њем 
да ту ма осни ва ња сво је ор га ни за ци је за ју би леј – се дам де се то го
ди шњи цу оси ва ња Ује ди ње не омла ди не срп ске (на ста ле у Но вом 

52 О ути ца ју Ва се Ста ји ћа на Мла де на Ле сков ца ви де ти: На та ли ја Лу до шки, 
„Мла ден Ле ско вац и Ва са Ста јић”, у: Збо р ник ра до ва са на уч ног ску па Ва са 
Ста јић – ми сао и де ло, ур. Ју ли јан Та маш, ВА НУ, Но ви Сад 2008, 69–81.

53 Ми ли са вац се са Ста ји ћем и лич но по зна вао, са ра ђи вао с њим и о ње му, 
по ред књи ге Ва са Ста јић. На црт за сту ди ју, оста вио око пет на ест есе ја и сту
ди ја, као и „(ау то)пор трет” с пи са ма, у: Жи ван Ми ли са вац, Ау то пор тре ти с 
пи са ма, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1998, 99–113, об ја вље но пр во бит но у Ле то
пи су Ма ти це срп ске, књ. 460, св. 6, де цем бар 1997, 920–930.

54 Ви де ти: Ва са Ста јић, „Омла дин ска Ма ти ца за Вој во ди ну”, Но ва Евро па, 
књ. 6, св. 9, 1922, 272–276.

55 Жи ван Ми ли са вац, „Кар ло вач ки уса мље ник”, у: Ва са Ста јић, Ве ли ко ки
кинд ски ди штрикт 1776–1876, Ма ти ца срп ска – Књи жев на за јед ни ца Ки кин де, 
Но ви Сад – Ки кин да 1989, 496.
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Са ду, 1866. го ди не) – и ор га ни зо ва њем про сла ве, 12. и 13. сеп тем
бра 1936. го ди не „Про сла ва је по че ла у су бо ту, 12. сеп тем бра 1936. 
го ди не, ко ме мо ра ци јом на гро бу Све то за ра Ми ле ти ћа. Го во рио је 
Жи ван Ми ли са вац ука зав ши на Ми ле ти ће ву бор бу за осло бо ђе ње 
срп ско га на ро да под де мо крат ским па ро ла ма Јед на ко сти, Брат ства 
и Сло бо де и под ву кав ши сло бо дар ско на сле ђе ко је је Ми ле тић 
оста вио бу ду ћим на ра шта ји ма. Исто га да на, по под не, одр жан је 
по мен и на гро бу Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја у Срем ској Ка ме ни ци, 
где је го во рио Бо шко Пе тро вић...”56 По пут Ује ди ње не омла ди не 
срп ске, ко ја је при да ва ла ва жност штам пи као сред ству на род не 
бор бе57, омла ди на оку пље на око ОМ ПОКа по кре ну ла је, 20. но
вем бра 1936. го ди не, вла сти то гла си ло, ме сеч ни лист Наш жи вот, 
ко ји је кaо мо то у пр вом бро ју ис та као Зма је ве ре чи „Чо век тра жи 
сло бо ду а сло бо да љу де”, и за ко ји је увод ник „На мла ђи ма свет 
оста је” на пи сао вла сник и уред ник ли ста Жи ван Ми ли са вац, по
ру чив ши: „Ми смо си но ви Вој во ди не на след ни ци Ује ди ње не Омла
ди не, и ми да нас мо ра мо при хва ти ти ама нет ко ји нам је она оста ви
ла: про све том ка сло бо ди, а све на осно ву исти не а по мо ћу на у ке.”58 
Иа ко је омла ди на оку пље на око ОМ ПОКа не сум њи во пред ста вља
ла до стој ног на след ни ка не ка да шње Ми ле ти ће ве омла ди не, по зи
ва ње на Ми ле ти ћа и Зма ја, као и име но ва ње На шег жи во та „ли стом 
вој во ђан ске омла ди не” а не „ли стом ОМ ПОКа” гест је по ли тич ке 
осве шће но сти и пре до стро жно сти. На и ме, са рад ња са бе о град ским 
и но во сад ским чла но ви ма та да иле гал не Ко му ни стич ке пар ти је 
Ју го сла ви је и ути цај СКОЈа59 (на кон ше стог кон гре са Ко му ни стич
ке ин тер на ци о на ле мла дих и кон со ли до ва ња КПЈа, по пар тиј ском 
на ре ђе њу, омла дин ци ско јев ци ула зе у ма сов не омла дин ске ор га
ни за ци је, ка кав је био ОМ ПОК, и де лу ју пре ко њих60) на де лат ност 
ОМ ПОКа и На шег жи во та при кри ва на је по зи ва њем на Ује ди ње
ну омла ди ну срп ску. Ми ле тић и Змај по ста ју, та ко, ма ска/па ра ван 
за иде је КПЈа, ка ква је и она о оку пља њу це ло куп не омла ди не, без 
об зи ра на кон фе си о нал не, ста ле шке и би ло ко је дру ге раз ли ке, а ово 

56 Жи ван Ми ли са вац, ОМ ПОК (Омла дин ски кул тур нопри вред ни по крет 
1936–1938), Но вин скоиз да вач ко пред у зе ће „Про грес”, Но ви Сад 1959, 56.

57 Ви де ти: Бра ни слав Ј. Вра не ше вић, „Штам па Ује ди ње не омла ди не срп
ске”, у: Ује ди ње на омла ди на срп ска: збо р ник ра до ва, ур. Жи ван Ми ли са вац, 
Ма ти ца срп ска – Исто риј ски ин сти тут, Но ви Сад – Бе о град 1968, 499–518.

58 Жи ван Ми ли са вац, „На мла ђи ма свет оста је”, Наш жи вот, Но ви Сад, 
год. I, бр. 1, 20. но вем бар 1936, 1.

59 Ђерђ Гал, „Де ло ва ње КПЈ и СКОЈа пу тем гла си ла ОМ ПОКа и HIDа 
у не го ва њу за јед ни штва”, Пе да го шка ствар ност: ча со пис за школ ска и кул тур
нопро свет на пи та ња, год. 26, бр. 3/5, 1980, 259–266.

60 Ж. Ми ли са вац, ОМ ПОК (Омла дин ски кул тур нопри вред ни по крет 1936–
1938), 40.
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се пре по зна је већ у Ми ли сав че вом увод ни ку пр вог бро ја На шег 
жи во та: „Оста ви мо на стра ну на ше сит не раз ми ри це, пре ђи мо 
пре ко оно га што нас де ли а при гр ли мо оно што нас спа ја.”61 О ути
ца ју СКОЈа на Наш жи вот све до чи и исто вет на уре ђи вач ка по ли
ти ка, из бор са рад ни ка (и њи хо ве слич не тра гич не суд би не), при логâ 
и иде о ло ги је у ча со пи су Же на да нас, ко ји је по кре ну ла Омла дин
ска сек ци ја Жен ског по кре та у Бе о гра ду (омла дин ке ско јев ке)62, 
са мо ме сец да на пре из ла ска На шег жи во та, ок то бра 1936. го ди
не, као и упо тре ба слич не ма ске – уред ни це Же не да нас по зи ва ју 
се на Ли гу же на за мир и сло бо ду, као што се уред ник и са рад ни ци 
На шег жи во та по зи ва ју на Ује ди ње ну омла ди ну срп ску. Да кле, 
иле гал на КПЈ ши ри свој ути цај пре ко ле гал них гла си ла, ка ква су 
би ла и Наш жи вот и Же на да нас, по кре ну та, ни ма ло слу чај но, 
исте 1936. го ди не, ка да су и Љ. Ду ка нац, Р. Зо го вић, Н. С. По по вић, 
И. Ри бар, Г. По ло ви на и Д. Три ва но вић по кре ну ли не дељ ни омла
дин ски лист Хи ља ду де вет сто ти на три де сет ше ста.63 Наш жи
вот, ко ји је уре ђи вао Жи ван Ми ли са вац од 20. 11. 1936. до 1. 3. 
1938, ка да уред ник по ста је Бран ко Ба јић64, био је из ра зи то ан ти
рат ни и ан ти фа ши стич ки лист (о че му све до че и на сло ви при ло га 
„Бор ба из ме ђу фа ши зма и де мо кра ти је”, „Из гле ди фа ши зма код 
нас”, „Омла ди на и фа ши зам”, „На ша oмладина, њен иде а ли зам и 
фа ши зам”, „Бор ба про тив фа ши зма у све ту”, „Ка ко је по ста ла 
јед на по ли тич ка иде о ло ги ја”, „Вој во ђан ска омла ди на брат ској 
Че хо сло вач кој” итд.), због че га је и за бра њен ок то бра 1938. го ди не. 
Омла ди на оку пље на око На шег жи во та (за пра во, по ре чи ма Жи
ва на Ми ли сав ца, „она омла ди на ко ју је ра ни је уза луд звао Ва са 
Ста јић”65) за тра жи ла је по моћ од ис так ну тог кул тур ног рад ни ка 
Ва се Ста ји ћа (са ко јим је са ра ђи ва ла на Да ну вој во ђан ске кул ту ре 
XIX ве ка66, 23. ма ја 1937. го ди не, у Пе тров гра ду (да на шњем Зре ња
ни ну), ка да је ре фе рат „Дру штве на ми сао Вој во ди не” Ва се Ста ји ћа, 

61 Ж. Ми ли са вац, „На мла ђи ма свет оста је”, 1.
62 Ви де ти: Ве ра Ве ско вић Ван ге ли, „Ча со пис ’Же на да нас’ и Шпан ски 

гра ђан ски рат са по себ ним освр том на Ма ке до ни ју”, у: Шпа њол ска 1936–1939. 
При ло зи са знан стве ног са вје то ва ња, ур. Љу бо Бо бан, Ју го сла вен ска ака де ми
ја зна но сти и умјет но сти – „Гло бус”, За греб 1989, 305–315.

63 За хва љу јем се ко ле ги ни ци Ста ни сла ви Ба раћ на ин фор ма ци ји о ли сту 
Хи ља ду де вет сто ти на три де сет ше ста. 

64 О На шем жи во ту ви де ти: Ду шан По пов, Срп ска штам па у Вој во ди ни 
1918–1941, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1983, 399–404.

65 Исто, 404.
66 О ОМ ПОКу и ма ни фе ста ци ја ма Дан че хо сло вач ке кул ту ре и Дан вој

во ђан ске кул ту ре XIX ве ка ви де ти: Ђор ђе Ми ла но вић, „На пред ни омла дин ски 
по крет у Вој во ди ни – ОМ ПОК (Омла дин ски кул тур нопри вред ни по крет) 1936. 
По во дом 40 го ди на осни ва ња”, Го ди шњак исто ри ча ра САП Вој во ди не, Но ви Сад 
1976, 19–35.



827

бо ле шћу спре че ног да при су ству је, про чи тао Жи ван Ми ли са вац67), 
али „...’апо стол Вој во ди не’, ка ко су га на зи ва ли, ни је хтео да при
хва ти ту ду жност, прав да ју ћи се да му је не до ста ја ло ’оне са ви тљи
во сти и спо соб но сти за ком про ми се по треб не уред ни ку’ и да, што 
је би ло ва жни је, ни је имао ’сво ју од ре ђе ну иде о ло ги ју’, док је омла
ди на ишла ’ја сним и од ре ђе ним пу тем’.”68 Ипак, Жи ван Ми ли са
вац на ста ви ће да са ра ђу је са Ва сом Ста ји ћем и у по сле рат ном пе
ри о ду.

5. На рас кр шћу: по сле рат на Ма ти ца срп ска и  
„Ле то пис Ма ти це срп ске” Жи ва на Ми ли сав ца

Пи шу ћи о Ма ти ци срп ској „на пра гу но ве епо хе”69, тј. да ју ћи 
из ве штај о ра ду ове ин сти ту ци је у по сле рат ној де це ни ји (1945–1955), 
та да шњи Ма ти чин се кре тар и уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске 
(иза бран на ове функ ци је гла сом Ва се Ста ји ћа), Жи ван Ми ли са вац, 
под се тио је на из у зет но не по вољ не фи нан сиј ске при ли ке у ко ји ма 
се Ма ти ца на шла не по сред но на кон осло бо ђе ња. На и ме, оси ро
ма шена у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту, а до дат но уз др ма на аграр
ном ре фор мом и од у зи ма њем имо ви не („По сле аграр не ре фор ме 
сва ње на имо ви на би ле су згра де, углав ном тро шне и у рас па да њу. 
Оне ви ше ни су би ле из вор при хо да не го стал них бри га око одр
жа ва ња”70)71, Ма ти ца срп ска по сле Дру гог свет ског ра та пре жи
вља ва ла је те жак пе ри од, ко ји би се, Ми ли сав че вим ре чи ма, мо гао 
озна чи ти као до ба „тра же ња и сна ла же ња”.72 Го ди не 1945. сме ње на 
је ста ра упра ва и у Ма ти цу су ушли но ви љу ди, јер „До та да шња 
упра ва је ве ро ва ла да Ма ти ци без зе мље и дру ге имо ви не оп стан ка 
не ма. – Ми смо већ та да има ли го тов про грам.”73 На зна ке овог про
гра ма уоч љи ве су у кри тич ки ин то ни ра ној пу бли ка ци ји О Ма ти ци 

67 Жи ван Ми ли са вац, „Дан вој во ђан ске кул ту ре XIX ве ка. Из кул тур не 
про шло сти Зре ња ни на”, Ула зни ца, год. 10, бр. 51–52, 1976, 3–8.

68 Д. По пов, Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941, 404.
69 Жи ван Ми ли са вац, „Ма ти ца срп ска на пра гу но ве епо хе”, у: Вој во ди на 

1944–1954, ур. Ми лош Ха џић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1954, 409–414.
70 Исто, 412.
71 При се ћа ју ћи се по сле рат не Ма ти це срп ске, Ми ли са вац 1992. го ди не 

ис ти че: „Би ла је то, у оно вре ме, ма ла, ску че на ор га ни за ци ја са че ти ри или пет 
за по сле них, си ро ма шна и пре кри ве на не бри гом. Огром ни по се ди су јој од у зе ти, 
а на вла сти су би ли не рет ко те шки и нео бра зо ва ни љу ди ко ји су на раз не на чи не 
од лу чи ва ли о ње ној суд би ни.” Ви де ти: И. Ту цић, „Ста зе Ма ти чи ног за ве шта ња”, 
14.

72 Жи ван Ми ли са вац, „Тра же ње и сна ла же ње. Пред об но вом кул тур ног 
ра да”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 356, св. 1–2, ја ну ар –фе бру ар, 1946, 1–5.

73 Љу би сав Ан дрић, „О Ма ти ци, да нас” (ин тер вју са Жи ва ном Ми ли сав
цем), Днев ник, че твр так, 6. сеп тем бар 1984, 11.
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срп ској да нас, ко ју је Штам па ри ја ГНО ОВа74 об ја ви ла 1945. го
ди не, а за ко ју су при ло ге да ли Ва са Ста јић, Жи ван Ми ли са вац, 
Мла ден Ле ско вац, Иси до ра Се ку лић, Јо ван По по вић, Пе тар Ко њо
вић, Жар ко Ва си ље вић, Сте ван Јо си фо вић, Вељ ко Пе тро вић, Ми лан 
Пе тро вић и Све ти слав Ма рић, да кле – пи сци, на уч ни ци и кул тур ни 
пре га о ци са ко ји ма је Ми ли са вац са ра ђи вао и пре и по сле Дру гог 
свет ског ра та и ко ји ће по ста ти кључ ни агенс на прет ка по сле рат не 
Ма ти це срп ске. Но ва упра ва Ма ти це срп ске ра ди ла је на ак тив ни јем 
укљу чи ва њу ове ин сти ту ци је у са вре ме не кул тур не и књи жев не 
то ко ве, као и на об но ви ње не из да вач ке де лат но сти, од но сно на 
по пу ла ри за ци ји на уч ног ра да (сти пен ди ра њем сту де на та, али и 
бо га ће њем фон да Би бли о те ке и Му зе ја, те осни ва њем Ру ко пи сног 
и На уч ног оде ље ња и об но вом Књи жев ног оде ље ња), као и на уоч
љи ви јем Ма ти чи ном при су ству у ју го сло вен ским кул тур ним то
ко ви ма у не ко ли ким по сле рат ним де це ни ја ма (што је оства ре но 
ини ци ра њем Но во сад ског књи жев ног до го во ра, а по том тру дом око 
из ра де Реч ни ка и Пра во пи са срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка).

Ак тив ни члан Сту дент ске Ма ти це (1935), али и члан сâме Ма
ти це срп ске (од 1936. го ди не), је дан од осни ва ча ОМ ПОКа (чи је 
су про сто ри је би ле у Ма ти ци срп ској), са рад ник Ле то пи са Ма ти
це срп ске од 1939. го ди не и уред ник овог ча со пи са од 1945. го ди не, 
Жи ван Ми ли са вац, не по сред но по сле осло бо ђе ња, су о ча вао се при 
ода би ру са рад ни ка са дво стру ким иза зо вом. На и ме, Ми ли са вац 
је био при ну ђен да се лек ту је ау то ре пре ма дво стру ком кри те ри ју
му: 1. иде о ло шкој „пра во вер но сти” (њи хо вом др жа њу у то ку Дру гог 
свет ског ра та) и 2. ква ли те ту са мих при ло га. „Та да ми је нај те же 
би ло да спо јим два кри те ри ју ма: да на ђем вре дан текст а да, исто
вре ме но, ње гов ау тор бу де не ком про ми то ван, ло ја лан иде ја ма 
та да шњег по рет ка. На сре ћу, лед смо бр зо про би ли јер је ’Ле то пис’ 
по стао це ње ни ји не го пре ра та. Се ћам се, Ра до ван Зо го вић је та да 
твр дио да је ’Ле то пис’ гра ђан ски, де сни чар ски лист, од би ја ју ћи 
сва ку са рад њу.”75 Не по ве ре ње Ра до ва на Зо го ви ћа и дру гих на пред
них пи са ца пре ма Ле то пи су Ма ти це срп ске мо же се об ја сни ти по
ступ ком јед ног од пред рат них уред ни ка овог ча со пи са, Ва се Ста ји
ћа, ко ји је, ина че „од лу чан ан ти фа ши ста”, по Ми ли сав че вим ре чи ма 
„...при мио и у пр вом бро ју штам пао ра си стич кофа ши стич ки чла
нак Све ти сла ва Сте фа но ви ћа ’О ра сном пи та њу као кул тур ном и 

74 Исте, 1945. го ди не, Штам па ри ја глав ног на род но о сло бо ди лач ког од бо ра 
Вој во ди не (ГНО ОВа), по ред књи ге О Ма ти ци срп ској да нас об ја вљу је и књи
гу Се ћа ње на па ле дру го ве 1941–1944: спо ме ни ца књи жев ни ци ма и умет ни ци ма 
Вој во ди не па лим у на род ноосло бо ди лач кој бор би, ко ју је при ре дио на чел ник 
Ин фор ма тив ног оде ље ња ГНО ОВа Жи ван Ми ли са вац.

75 И. Ту цић, „Ста зе Ма ти чи ног за ве шта ња”, 14.
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на ци о нал ном про бле му у Ју го сла ви ји’. Док је за уред ни ка тај чла
нак зна чио са мо те о рет ско раз ма тра ње из ве сних на ци о нал них про
бле ма, за на пред не ан ти фа ши стич ке пи сце је то зна чи ло усту пак 
до ма ћим фа ши стич ким иде о ло зи ма, и они су од би ли са рад њу, од
но сно по ву кли већ по сла те сво је ра до ве (Јо ван По по вић)”76 На су
прот Ста ји ће вој уре ђи вач кој по ли ти ци, ко ју је Ми ли са вац пер ци
пи рао као сво је вр сни иде о ло шки еклек ти ци зам, Ле то пис Ма ти це 
срп ске Жи ва на Ми ли сав ца, као уо ста лом и це ло куп ну дру штве ну 
и кул тур ну „кли му” у ко јој је овај ча со пис из ла зио, од ли ко вао је 
иде о ло шки мо ни зам, мо но лит ност и мо но ло ги зам. 

Основ уре ђи вач ке кон цеп ци је Жи ва на Ми ли сав ца пред ста
вља ло је отва ра ње Ле то пи са Ма ти це срп ске за пи сце це ло куп не 
Ју го сла ви је, што је од Ле то пи са не ми нов но на чи ни ло ју го сло вен
ску књи жев ну ре ви ју, бу ду ћи да је овај ча со пис „...пр ви пут у сво јој 
исто ри ји и пр ви ме ђу да на шњим ча со пи си ма уоп ште – по чео си сте
мат ски до но си ти пи сце свих на ро да Ју го сла ви је, а на ро чи то на цио
нал них ма њи на Вој во ди не, чи ме је учи њен зна тан до при нос збли
же њу и ме ђу соб ном упо зна ва њу свих на ших на ро да...”77 По во дом 
кул тур не (и уре ђи вач ке) по ли ти ке Ле то пи са Ма ти це срп ске Жи
ва на Ми ли сав ца Слав ко Гор дић је за па зио: „Јед на од ва жни јих Ми
ли сав че вих ини ци ја ти ва бе ху пи сма уред ни ку, у ко ји ма су Ле то пи
со ви са рад ни ци, по зна ти пи сци, оба ве шта ва ли чи та о це о кул тур ним 
и књи жев ним ак ту ел но сти ма Бо сне, Цр не Го ре и Хр ват ске. Нај
зна чај ни ја је, ипак, са рад ња хр ват ских пи са ца, бо га та и по сто ја на, 
по др жа на увек и рав но прав ним ин фор ма тив нокри тич ким трет
ма ном њи хо ве про дук ци је. Ве ро ват но ни јед но срп ско књи жев но 
гла си ло ни је та ко ште дро и ре дов но од сли ка ва ло хр ват ски књи жев
ни жи вот као што је то чи нио Ле то пис, ни ти је у при бли жној ме ри 
ије дан хр ват ски књи жев ни ча со пис био отво рен срп ским пи сци ма.”78 
По ред ши ро ко за сно ва не и за све „на ро де и на род но сти” отво ре не 
уре ђи вач ке кон цеп ци је, Ле то пис Ма ти це срп ске Жи ва на Ми ли
сав ца по стао је, вре ме ном, ре гу ла тор раз во ја срп ске књи жев но сти 
(бу ду ћи да у овом ча со пи су об ја вљу ју пи сци по пут Ива Ан дри ћа, 
Иси до ре Се ку лић, Вељ ка Пе тро ви ћа79, ко ји да нас спа да ју у кла си ке 

76 Жи ван Ми ли са вац, „Ле то пис Ма ти це срп ске уо чи Дру гог свет ског ра та 
(1929–1941)”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 366, св. 6, 1950, 413.

77 Жи ван Ми ли са вац, „Кул тур на по ли ти ка Ма ти це срп ске”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, књ. 367, св. 1, ја ну ар 1951, 9.

78 Слав ко Гор дић, „Жи ван Ми ли са вац и Мла ден Ле ско вац: јед на ’Ле то
пи со ва’ де це ни ја”, у: Про фи ли и си ту а ци је: о срп ској књи жев ној ми сли XX ве ка, 
„Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2004, 84.

79 Де та љан по пис са рад ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске у вре ме уре ђи ва ња 
Жи ва на Ми ли сав ца и Мла де на Ле сков ца дао је Слав ко Гор дић у књи зи Про фи ли 
и си ту а ци је, 78–80.
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срп ске књи жев но сти, као што се и „дру ги ула зак” у срп ску књи жев
ност То до ра Ма ној ло ви ћа, на кон не при јат не кри ти ке Кре ши ми ра 
Ге ор ги је ви ћа, ве зу је за Мла де на Ле сков ца, чла на Ми ли сав че ве ре
дак ци је, са мим тим и за Ле то пис Ма ти це срп ске80), али и срп ске 
на у ке о књи жев но сти (Жи ван Ми ли са вац до при не ће афир ма ци ји 
бу ду ћег ис так ну тог исто ри ча ра срп ске књи жев но сти, Дра ги ше 
Ви то ше ви ћа, ко ји је сво је пр ве есе је об ја вио упра во у Ле то пи су 
Ма ти це срп ске, у вре ме уре ђи ва ња Жи ва на Ми ли сав ца, и ко ји ће 
се Ми ли сав цу за хва ли ти ре чи ма ка ко је Ми ли сав чев Ле то пис за 
ње га „...био не са мо пот стрек и охра бре ње већ и је дан ви ши сми сао, 
без ма ло – у пра вом сми слу оно што је не кад био це лом срп ском 
на ро ду: је дан про зор у кул ту ру” [курзиви Ви то ше ви ће ви, прим. 
М. Ћ.].81

Ипак, над на ци о нал на плат фор ма та да шње др жав не по ли ти ке 
(са мим тим и Ле то пи са Ма ти це срп ске) ни је би ла по ште ђе на ни 
иде о ло шких за стра њи ва ња, о че му је Ми ли са вац на кнад но про
го во рио, оцр та ва ју ћи кон ту ре пор тре та Ми тре Ми тро вић. На и ме, 
тек сто ви ма „Зна чај на го ди шњи ца Ле то пи са Ма ти це срп ске” и „Ле
то пис Ма ти це срп ске уо чи Дру гог свет ског ра та (1929–1941)”, као 
и тек стом „Кул тур на по ли ти ка Ма ти це срп ске”, об ја вљи ва ним у 
Ле то пи су Ма ти це срп ске то ком 1951. и 1952. го ди не, Жи ван Ми
ли са вац на ја вљи вао је зна ча јан да тум срп ске кул тур не исто ри је, 
сто ти ну два де сет пет го ди на од осни ва ња Ма ти це срп ске, да тум 
ко ји би, по Ми ли сав цу, био аде ква тан по вод и за из да ва ње исто ри
је нај ста ри јег европ ског ча со пи са ко ји у кон ти ну и те ту из ла зи – исто
ри је Ле то пи са Ма ти це срп ске. Ипак, на кон што је Ми ли сав ца 
кри ти ко ва ла због на сло ва По смрт ни су срет пе то ри це, ко ји је дао 
сво јој књи зи, по све ће ној се ћа њу на пи сце стра да ле у Дру гом свет
ском ра ту (Ми ло ја Чи пли ћа, Бран ка Ба ји ћа, Вла ди ми ра Ко ла ро ва, 
Ви то ми ра Јо ва но ви ћа и Де ја на Бран ко ва), јер „Ка ко мо гу да се срет
ну мр тви љу ди!?”82, од но сно на кон за ме ра ња Жи ва ну Ми ли сав цу 
и Ма ти ци срп ској ко ји су об ја ви ли књи гу О му зи ци Пе тра Ко њо
ви ћа (по Ми три ре ак ци о нар ни и бур жо а ски ана хр о ни зам), Ми тра 
Ми тро вић, та да на ви шем по ло жа ју у КПЈу од Жи ва на Ми ли сав ца, 
„...пре ко се кре та ра По кра јин ског ко ми те та Ђу ри це Јој ки ћа по ру
чи ла [је] да ту го ди шњи цу [125 го ди на од осни ва ња Ма ти це срп
ске, прим. М. Ћ.] обе ле жи мо ве о ма скром но и да и не по ми шља мо 

80 О ово ме: Ми ли вој Не нин, „Пре пи ска То до ра Ма ној ло ви ћа и Мла де на 
Ле сков ца”, у: Слу чај на књи га: ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, Град ска на род на 
би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, Зре ња нин 2006, 103–124.

81 Нав. пре ма: Ж. Ми ли са вац, Ау то пор тре ти с пи са ма, 182.
82 Жи ван Ми ли са вац, Ду га ноћ ју го сло вен ска: на ше вре ме по фраг мен ти ма 

за бе ле жа ка и се ћа ња, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2014, 31.
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о из да ва њу по себ не књи ге о Ле то пи су. Сма тра ла је да ће мо ис ти
ца њем зна ча ја Ма ти це срп ске и Ле то пи са иза зва ти не го до ва ње 
код дру гих на род но сти у Вој во ди ни, и Ср би ји и Ју го сла ви ји!”83 
Упр кос не при јат ном на ре ђе њу, ју би леј Ма ти це срп ске ипак је обе
ле жен те 1951. го ди не: „...при ре ђе не су две из ло жбе, пред Но во сад
ском гим на зи јом от кри ве на је би ста осни ва ча Ле то пи са Ге ор ги је 
Ма га ра ше ви ћа, а Вој во ђан ско (да на шње Срп ско) на род но по зо ри
ште при ре ди ло је у Ма ти чи ну част пред ста ву Триф ко ви ће ве Из би
ра чи це. На све ча ној ака де ми ји, одр жа ној 27. ја ну а ра (на Св. Са ву), 
Ма ти ци је уру чен Ор ден за слу га за на род I ре да, ко јим ју је од ли
ко вао Пре зи ди јум На род не скуп шти не ФНРЈ, а од ли ко ва ње је уру
чио пот пред сед ник Пре зи ди ју ма Мо ша Пи ја де.”84 Иа ко оцр тан у 
све га не ко ли ко по те за, у ин тер вјуу „Раз го во ри са исти ном” и књи зи 
Ду га ноћ ју го сло вен ска, пор трет Ми тре Ми тро вић ко ји је оста вио 
Жи ван Ми ли са вац упе ча тљи во је, ау тен тич но и (иа ко на кнад но 
– у овом на кнад но са др жан је и де лић Ми ли сав че вог ау то пор тре та) 
ипак сна жно све до чан ство о (кул тур но)по ли тич ким при ли ка ма 
Ср би је, у са ста ву не ка да шње ФНРЈ.

Да је по сле рат ни пе ри од у исто ри ји Ма ти це срп ске и Ле то
пи са Ма ти це срп ске био до ба тра же ња и сна ла же ња све до чи и 
по ле ми ка ко ју су у Сло бод ној Вој во ди ни по кре ну ли Сло бо дан Бер
бер ски и Бог дан Чи плић 1951. го ди не, на шта је од го во рио Жи ван 
Ми ли са вац, тек стом „За исти ну о Ма ти ци срп ској”, об ја вље ним 
у два на став ка у фе бру а ру и мар ту 1952. го ди не. На и ме, на кон што 
су Бер бер ски и Чи плић оп ту жи ли „че твор ку” у Ма ти ци срп ској 
(Жи ва на Ми ли сав ца, Мла де на Ле сков ца, Жи во ји на Бо шко ва и 
Бо шка Пе тро ви ћа) за 1) мо но пол, 2) не ко рект но по сту па ње пре ма 
мла дим пи сци ма, 3) узи ма ње хо но ра ра (по ред ре дов не пла те) и за 
4) „по ја ву шо ви ни зма” (јер „у Са вез књи жев ни ка Ју го сла ви је ни су 
при мље ни не ки ма њин ски пи сци”), Жи ван Ми ли са вац, по ступ но 
(текст Ми ли сав че вог од го во ра из де љен је на по гла вља, пре ма „тач
ка ма оп ту жни це”), са мо у ве ре но и ар гу мен то ва но по би ја све не до
вољ но уте ме ље не и зло на мер не оп ту жбе, чи ји је циљ био сма ње
ње угле да Ма ти це срп ске у јав но сти, до ка зав ши, при том, да је ова 
по ле ми ка ујед но и не ло јал на, јер по ти че од јед ног чла на Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске (да кле, не ког ко је на за се да њу Од бо ра или 
Скуп шти не ове ин сти ту ци је мо гао да ука же на по ме ну те „по ја ве”), 
као и да је го то во це ла по ле ми ка на ста ла због увре ђе не су је те Бог
да на Чи пли ћа, на кон што му је ро ман од би јен за штам пу (те да је 

83 Исто, 31. О ово ме де таљ ни је и упе ча тљи ви је ви де ти: Ми ло рад Гру јић, 
„Раз го во ри са исти ном”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 428, св. 1–2, ју л–ав густ, 
1981, 194–196.

84 Ж. Ми ли са вац, Ду га ноћ ју го сло вен ска, 31.
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ње го ва остав ка у Управ ном од бо ру ис кљу чи во лич не при ро де), као 
и да су Бер бер ског и Чи пли ћа по др жа ли не за до вољ ни чла но ви Клу
ба мла дих пи са ца у Но вом Са ду (на ста лог из Се ми на ра мла дих 
писа ца, ко ји је осно вао Жи ван Ми ли са вац), а они су се, по Ми ли
сав цу, по на ша ли не ко рект но и не при хва тљи во, бу ду ћи да су, на 
осно ву члан ства у овом клу бу, тра жи ли и до би ја ли Р1 кар те (каo 
и чла но ви Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је), ван ред на сле до ва ња 
др ва и дру ге по год но сти.85 При ка зу ју ћи све ске Ле то пи са Ма ти це 
срп ске за ја ну ар и фе бру ар 1952. го ди не, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми
хиз, на кон не га тив не оце не ква ли те та и за ни мљи во сти тек сто ва 
об ја вље них у овом пе ри о ду („То су две рав не, осред ње све ске при
ло га не јед на ких по вред но сти, че сто од већ ја ко дис па рат них по 
ма те ри ја лу.”86), као све тлу тач ку, не без иро нич ног при зву ка, ис та ћи 
ће (и „за нео ба ве ште не чи та о це” ре зи ми ра ће) по ме ну ту Ми ли сав
че ву по ле ми ку, за кљу чив ши: „Фе бру ар ска све ска је жи вља, за ни
мљи ви ја. То ме у пр вом ре ду до при но си, нај зад и на стра ни ца ма 
Ле то пи са, за по че та по ле ми ка о из да вач кој де лат но сти Ма ти це срп
ске.”87 Го ди ну да на ка сни је, Жи ван Ми ли са вац об ја ви ће текст „На ши 
ча со пи си”, у ко јем ће из ло жи ти вла сти ту уре ђи вач ку ау то по е ти
ку и од го во ри ти на на па де Књи жев них но ви на88, ко је су зах те ва ле 
ви ше ак ту ел но сти у Ле то пи су Ма ти це срп ске, кон ста та ци јом да 
је овај зах тев, иа ко до не кле оправ дан, ипак и не пра ве дан, јер „...је 
не до вољ ну ак ту ел ност ви део са мо у Ле то пи су, а, ме ђу тим, не ке 
бит не раз ли ке у то вре ме ни је би ло из ме ђу ње га и оста лих ча со
пи са у зе мљи. Он би, да кле, био и та чан и оправ дан да је зах тев за 
ак ту ел но шћу по ста вио пред све на ше ча со пи се. Јер су у то вре ме 
сви они, ско ро без из у зет ка, има ли не са мо исти об лик, већ и исте 
ру бри ке, по истом ре ду и – ско ро сви – јед не и исте са рад ни ке!”89 
Док је Ми хиз у Ми ли сав че вом Ле то пи су ви део дис па рат ност ма
те ри ја ла, Гор дић ука зу је на „ен ци кло пе ди стич ку ши ри ну овог гла
си ла”, ко је „за раз ли ку од дру гих књи жев них ре ви ја – и не же ли 

85 Ви де ти: Жи ван Ми ли са вац, „За исти ну о Ма ти ци срп ској”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, књ. 369, св. 2, фе бру ар 1952, 133–141 и св. 3, март 1952, 214–218.

86 Б. М., „’Ле то пис Ма ти це срп ске’ (све ске за ја ну ар и фе бру ар 1952 го ди
не)”, Књи жев не но ви не, год. 5, бр. 50, 16. фе бру ар 1952, 7.

87 Исто, 7.
88 За ни мљи во је да 1951. го ди не Мла ден Ле ско вац (члан ре дак ци је Ле то

пи са Ма ти це срп ске) са ве ту је То до ра Ма ној ло ви ћа да не са ра ђу је у Књи жев ним 
но ви на ма: „Из ри че Ле ско вац ту и оштру оце ну о Књи жев ним но ви на ма. Са ве
ту је Ма ној ло ви ћу да се уз др жи од са рад ње у том ’бед ном ли сти ћу’.” Ви де ти: 
М. Не нин, „Пре пи ска То до ра Ма ној ло ви ћа и Мла де на Ле сков ца”, у: Слу чај на 
књи га, 117.

89 Жи ван Ми ли са вац, „На ши ча со пи си”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 371, 
св. 1, ја ну ар 1953, 4.
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су жа ва ње сво јих оба ве за и сво јих ’де жур ста ва’.” Док је Ми хиз ви део 
јед но ли кост и не ин вен тив ност при логâ, Гор дић за кљу чу је: „Дру
где је, мо жда, би ло ви ше ди на ми зма, атрак тив но сти, па и сме ло сти, 
али и ма ње дог мат ског по до зре ња и над зо ра са стра не”. При то ме 
ће, као „од го вор” Ми хи зу, Гор дић ис та ћи: „Ако се има на уму да 
на шој књи жев но сти та да тек пред сто ји раз мах ори ги нал не и пре
ве де не књи жев но те о риј ске ми сли, по себ но до би ја ју на це ни сту
ди о зни и на дах ну ти огле ди Кар лхајн ца Де шне ра, Жа на Го ми јеа и 
Ери ха Ка ле ра, од ко јих су не ки пи са ни спе ци јал но за Ле то пис (што 
је, уз гред ре че но, је дан од хи ља ду до ка за про тив Ми хи зо ве ду
хо ви те до сет ке да би овај ча со пис уред но из ла зио и да га ни ко не 
уре ђу је).”90

Го ди не 1953. Ле то пис Ма ти це срп ске Жи ва на Ми ли сав ца 
од ли ку је не сум њи во ве ћа ак ту ел ност, на кул тур нопо ли тич ком 
пла ну, бу ду ћи да је те го ди не по кре ну та, упра во на стра ни ца ма 
овог ча со пи са, ан ке та о књи жев ном је зи ку, ко ја ће до ве сти, на ред
не 1954. го ди не, до зна ме ни тог Но во сад ског књи жев ног до го во ра. 
Иза брав ши Беч ки књи жев ни до го вор (1850) Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа за лин гви стич ку и иде о ло шку по тку, и по зи ва ју ћи се на 
тра ди ци ју про ма тра ња „сит ни ца је зи ко слов них” у Срп скохр ват
ском ал ма на ху за го ди ну 1911, за гре бач ком Зво ну (1911), сло ве нач
кој Ве ди (1912) и Срп ском књи жев ном гла сни ку (го ди не 1913. у 
СКГу об ја вљен је чла нак Јо ва на Скер ли ћа „Ис точ но или ју жно 
на реч је?”, да би на ред не, 1914. го ди не, би ла по кре ну та и ан ке та91 
о овом пи та њу)92, Жи ван Ми ли са вац по кре нуо је, че ти ри де це ни
је на кон Скер ли ћа, у Ле то пи су Ма ти це срп ске, рас пра ву о је зи ку 
и пра во пи су ко ја ће обе ле жи ти ве ћи део Ми ли сав че вог бу ду ћег 
ра да. Би ло да је Но во сад ски књи жев ни до го вор „...у це ли ни јед на 
ве ли ка је зич копо ли тич ка пре ва ра”93, или пак да је, по Ви на ве
ро вим ре чи ма „...овом ан ке том Ми ли са вац се би по ди гао спо ме
ник”94, оста је чи ње ни ца да је иде о ло ги ја ју го сло вен ства би ла трај
но и по сто ја но Ми ли сав че во уве ре ње, а Но во сад ски књи жев ни 
до го вор јед на од ве ћих и пре суд ни јих жи вот них исти на Жи ва на 
Ми ли сав ца.

90 С. Гор дић, Про фи ли и си ту а ци је, 81.
91 Ан ке та је би ла мо дел Ми ли сав че ве ко му ни ка ци је са чи та о ци ма и у 

ли сту Наш жи вот.
92 Ви де ти: Жи ван Ми ли са вац, „Од Беч ког до Но во сад ског књи жев ног 

до го во ра”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 391, св. 4, април 1963, 313–323.
93 „Но во сад ски скуп ’Срп ско пи та ње и ср би сти ка’ (Беч ки до го вор, Но во

сад ски до го вор, Но во сад ски скуп и суд би на срп ског на ро да) – Раз го во ри са Пе тр ом 
Ми ло са вље ви ћем”, раз го во ре во дио Бо јан Ра дић, „Ми ро слав” – „Књи го твор
ни ца Ло гос” – „Ло гос”, Бе о град – Ва ље во – Бач ка Па лан ка 2008, 96.

94 Нав. пре ма: С. Гор дић, Про фи ли и си ту а ци је, 85.
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6. Пост постскрип тум

У есе ју о Ва си Ста ји ћу, Иси до ра Се ку лић „апо сто ла Вој во ди не” 
озна чи ће као „чувар[а] на шег кон ти ну и те та у бит ним ства ри ма”.95 
Прин цип кон ти ну и те та и на че ло бор бе, оли че ни у за ла га њу но во
срп ске (Ста ји ће ве) и на пред не (Ми ли сав че ве) омла ди не за сло бо ду 
и кул ту ру, с јед не стра не, као и у јед ној је ди ној фо рин ти, про на ђе
ној у нов ча ни ку пре ми ну лог на род ног до бро тво ра Са ве Те ке ли је96, 
с дру ге стра не, сим бо ли су нај све тли јих срп ских тра ди ци ја, тра
ди ци ја ко је нај ре чи ти је и нај по тре сни је све до че о Ма ти ци срп ској 
(али и исто ри ји срп ског на ро да) ју че, да нас, су тра.... Ис трај не ин
ди ви ду ал не ак ци је, укло пље не у ши ре на род не по кре те, до ка зи 
су да се та ко (и је ди но та ко, а не ина че!) срп ски на род „за би вао” 
у жи ле зе мљи не97, те да је, у су прот ста вља њу ан ти кул тур ној ми
сли, са др жа на исти на ка ко Све то за ра Ми ле ти ћа, та ко и Ва се Ста
ји ћа и Жи ва на Ми ли сав ца. На су прот за кључ ку о вар љи во сти се
ћа ња, о че му Ми ли са вац пи ше у тек сту (за пра во, до пу ни ин тер вјуâ 
„Раз го во ри са исти ном”) „Не што као постскрип тум”98, овај не у мо
љи ви след бе ник Ва се Ста ји ћа, у са мо две ре че ни це, пре ци зно ће и 
је згро ви то оцр та ти исти ну вла сти тог пор тре та: „Без ла жне скром
но сти, ми слим да сам у Вој во ди ни не што ура дио, ни сам ство рио 
ни шта епо хал но, ве ли ко, али ра дио сам мно го и ура дио ко ли ко 
сам мо гао. Ми слим да спа дам у оне ко ји су се бе да ли свом вре ме ну 
и дру штву она квом ка кво су га за ми шља ли и ка кво би тре ба ло да 
бу де.”99 Као што је, пи шу ћи упра во о Жи ва ну Ми ли сав цу, Ми ро
слав Ан тић за кљу чио ка ко „...по ста вља ти се књи жев ноисто риј ски 
пре ма исто ри ча ру књи жев но сти – вр ло је те шко...”100 и ка ко је, у 
та квој си ту а ци ји, из у зет но по де сно има ти не ка кав ју би леј, за ко ји 
ће те се мо ћи „срећ но ухва ти ти”, та ко је и стогодишњицa ро ђе ња 
ака де ми ка Жи ва на Ми ли сав ца ис ко ри шће на, овом при ли ком, са 
ци љем да ука же мо на не ке од Ми ли сав че вих исти на, од ко јих су, 

95 Иси до ра Се ку лић, „Реч по што ва ња и ода но сти”, у: Спо ме ни ца Ва си 
Ста ји ћу (об но вље но из да ње из 1938. го ди не), Вој во ђан ски клуб, ВА НУ, Исто
риј ски ар хив гра да Но вог Са да, Но ви Сад 2009, 15.

96 Анег до ту о имућ ном на род ном до бро тво ру Са ви Те ке ли ји, у чи јој је 
ку ћи, на кон ње го ве смр ти, про на ђе на јед на је ди на фо рин та, оста вио је Жи ван 
Ми ли са вац. Ви де ти: Д. По пов, До бар дан пи сци, 197–198.

97 „Ва са Ста јић је чо век чвр сто за би вен у жи ле зе мљи не...” Ви де ти: И. Се
ку лић, „Реч по што ва ња и ода но сти”, 11.

98 Жи ван Ми ли са вац, „Не што као постскрип тум”, Ле то пис Ма ти це срп
ске, књ. 428, св. 5, но вем бар 1981, 759–763.

99 Вла ди слав Ур бан, „На Ву ко вом пу ту” (ин тер вју са Жи ва ном Ми ли сав
цем), Днев ник, 25. де цем бар 1983, 6. 

100 Ми ро слав Ан тић, „Жи ван Ми ли са вац”, у: Реч ник Вој во ди не, при ре дио, 
по го вор и ко мен та ре на пи сао Дра шко Ре ђеп, „Про ме теј”, Но ви Сад 1998, 102. 
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ре кло би се, нај ва жни је – исти на о Ма ти ци срп ској и Ле то пи су 
Ма ти це срп ске. Уко ли ко би смо, у скла ду са Ми ли сав че вим схва
та њи ма, ове исти не озна чи ли као исти не бор бе и кон ти ну и те та, 
и уко ли ко би смо их ви де ли као не про ла зно ак ту ел не, схва ти ли 
би смо, и на нов на чин до жи ве ли, у да на шњем тре нут ку, и по ру ку 
Ма са ри ко вог би о гра фа Ка ре ла Ча пе ка, из коб не 1938. го ди не: „Си ла 
мо же да вла да са мо док тра је, али исти на по бе ђу је, јер је веч на!” 




