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ДЕЧ ЈА ПО Е ЗИ ЈА ДР ЈО ВА НА ЈО ВА НО ВИ ЋА – ЗМА ЈА
Проф. др Бра на Ди ми три је вић

Ака де ми ја ме ди цин ских на у ка Срп ског ле кар ског дру штва

Чи ње ни ца да ме ђу пи сци ма има и ле ка ра, ту ма чи се од вре ме на до 
вре ме на на раз ли чи те на чи не, нај че шће у скла ду с до бом ка да се та ту-
ма че ња да ју. Др Јо ван Јо ва но вић – Змај (Зма јо ва) оста ће упам ћен да ле ко 
ви ше као пе сник, не го као ле кар. Ка ша нин чак твр ди да је Зма јо ва као ле-
кар био „ни ка кав“. У Бе о гра ду, у ко ме је не ко вре ме бо ра вио, Змај је имао 
до ста обим ну ле кар ску прак су, ма да се за њу ни је оти мао. На сво јој ку ћи 
ни је имао ни та бле, у ста ну ни је имао ор ди на ци ју, у ње го ву со бу ула зи ло 
се кроз ку хи њу, а у тој со би у ве ли ком не ре ду, по сто лу, ор ма ни ма, по ду 
на ла зи ле су се књи ге и ис пи са ни мно ге хар ти је с пе сма ма и дру гим ње-
го вим књи жев ним ра до ви ма.1 

Али и као пе сник Зма јо ва био је оспо ра ван. Нај да ље је оти шао књи-
жев ни кри ти чар др Љу бо мир Не дић, ко ји Зма ју од све ње го ве сил не по е-
зи је, при зна је са мо пе сме за де цу2. Змај је, по истом ауто ру, био из вр стан 
сти хо кле пац – а то не зна чи и ве ли ки пе сник – и од ли чан по зна ва лац 
срп ског је зи ка. Упо ре ђу ју ћи Зма ја и Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, Не дић ка-
же да ка да Змај из ми сли ка кву но ву реч, то је као да ју је сам на род ско вао, 
у че му Ми лан Ђ. Ми ли ће вић не бе ше ни из бли за то ли ко вешт. Зма јо ви-
на крат ка при по вед „Зу бо ва ђа и зу бо ва ђи не же не муж“ то до ка зу је. Јо ван 
Скер лић ка же да је Зма јо ва зла то свог пе снич ког та лен та рас ко вао у си-
тан но вац и раз де лио га свом на ро ду. 

По сто ји чу де сна при леп чи вост Зма јо ви них сти хо ва, са ко јом се мо же 
ме ри ти још са мо при леп чи вост срп ског де се тер ца. До вољ но је да два три 
пу та про чи та те јед ну те исту Зма јо ви ну пе сму, и већ сте је за пам ти ли.

Из ли ви ма емо ци ја ина че не склон Иво Ан дрић „Пе ва ни ја Змај Јо-
ва на Јо ва но ви ћа“ на зи ва „књи гом де тињ ства, књи гом жи во та“. „Мно ги 
је од нас,“ пи ше Ан дрић, „ле же ћи по тр бу шке на јев ти ном ћи ли му или 
још јев ти ни јој кр па ри ро ди тељ ске ку ће, сри цао сло ва те де бе ле књи ге у  

1 Драгић М.: Др Јован Јовановић-Змај – лекар и песник, (Српски Архив. Београд, год 
LXXXII, 1954, Св. 11, стр. 1333.)

2 (Недић Љ.: Змај, из:Новији српски писци. Изд. Књ. Геце Кона, 1923; Београд, стр. 150-174. ) 
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цр ве ном или злат ном по ве зу...“ иза ко је је, по том, оста јао „…низ ути са ка 
и под сти ца ја, ко ји су доц ни је тра ја ли и све сно или не све сно деј ство ва ли 
у на ма.“3

Што во ди за кључ ку да Зма јо ву, та ко зва ни „раз вој са ме по е зи је“, ма ло 
за ни мао. Сти хо ви, а са њи ма и це ла пе сма но си о ци су по ру ка. То је за Зма-
ја нај ва жни је. Оту да је сва ка ње го ва пе сма про же та и не скри ве ном ди-
дак тич ком но том, а то се да нас, с књи жев но те о риј ског гле ди шта сма тра 
не сна гом већ – сла бо шћу. Сто га ни је дан да на шњи пе сник, не ви ди свој 
осло нац у по е зи ји Зма јо ве. Ла за Ко стић., Мом чи ло На ста си је вић, Вла ди-
слав Пет ко вић – Дис, Ми лош Цр њан ски, то су узо ри – ако је су – а не Змај. 

Ипак, Змај је про све ти тељ ка кав се рет ко ра ђа, то нам, у ства ри, на 
свој ста ло жен на чин са оп шта ва Иво Ан дрић. Змај је наш нај ве ћи пе сник. 

По то њи ус клик при па да, ме ђу тим, др Ми ли во ју Ми лен ко ви ћу, пи-
сцу у нас је ди не књи ге о еута на зи ји (1940. го ди не); ко ји за тим ука зу је да 
ће се у па жљи ви јој ана ли зи без број них Зма је вих пе са ма сву да на и ћи на 
„очи гле дан ути цај ле кар ског по зи ва, на уч ног схва та ња дру штва и жи-
вот них про бле ма.“4 Ни јед ног тре на, твр ди др Ми лен ко вић, Змај ни је мо-
гао да се осло бо ди на уч ног ре а ли зма а ни ре флек са ди дак тич ких и пе да-
го шких на сто ја ња. До дај мо: ни је ни хтео, јер баш у то ме и је сте Зма јо ви на 
сил на сна га, осо би то у деч јој по е зи ји. Био је про све ти тељ, при род њак, 
мо ра ли ста, ко ме је при леп чи вост ње го вих сти хо ва кр чи ла пут и до нај за-
ба че ни јих ко ли би ца. 

Осим то га, мо же се са свим сло бод но ре ћи, да до по ја ве Зма ја, та ко-
зва но „деч је пи та ње“ код Ср ба ни је ни по сто ја ло. Смрт ност де це бе ше вр-
ло ви со ка. Пре ма еви ден ци ја ма вој них ко ми си ја по је ди них го ди на и до 
40% ро ђе не му шке де це, не би ни сти за ло до ре гру та ци је.. А што је још и 
го ре, на то се гле да ло као на не ку вр сту при род ног ста ња. Обо ли ли ка кво 
де те, ле кар би био, ка ко при ме ћи ва ше др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут, рет ко 
зват. Што да се тро ши но вац на де цу и стар це! Пра ви ла по ро дич них за-
дру га у он да шњој Ср би ји, при да ва ла су ва жност са мо рад но спо соб ним 
сво јим чла но ви ма. 

И већ са ма пе сни ко ва од лу ка да се по све ти том за по ста вље ном, деч-
јем, до бу осим сме ло сти до стој не по што ва ња, от кри ва и про све ти тељ ски 
на ум Зма јев. Ње го ва по е зи ја уско ро ће по мо ћи да бо ље раз у ме мо баш тај 
– скрај ну ти – свет, и да га за во ли мо.

Већ у са мом при сту пу, за ко ји се мо же услов но ре ћи да је објек ти ван 
(ре а ли сти чан), Зма јо ва се пред ста вља као – при род њак. Де те се по сма-
тра у свом уоби ча је ном, при род ном, окру же њу. Пе сник нам сво јом не 
са мо пе снич ком ве шти ном, већ и зна њи ма при род ња ка и уве жба ном 
кли нич ком оп сер ва ци јом, ту ма чи зна че ње деч јих по сту па ка, а „ус пут“  

3 Andrić I.: Umetnik i njegovo delo. Svejtlost, Sarajevo, 1976, стр. 192194.

4 Миленковић М.: Змајева лична животна трагедија, (Српски архив, Београд, год. LXXXII, 
1954, Св. 11, стр. 1341-1360.)
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по да ри по ко ји ко ри стан, на уч но про ве рен, са вет. У пе сми „Ала је леп овај 
свет“, пе сник се ужи вља ва у уло гу де те та ко је от кри ва (ис тра жу је) сво ју 
око ли ну, ис ти чу ћи, али као пе сник, са мо ње не ле пе стра не. Освр ни се, 
до бро по гле дај, зар ни је ди ван свет у ко ји си до спео, у ко ме ћеш про жи-
ве ти сав свој жи вот. Што има и по врат но зна че ње: зар де тињ ство са мо по 
се би ни је див но? У пе сми „Ско чи зе ка из јен де ка“ то се још бо ље по твр-
ђу је. Зе че ви се то ци ља ју по сне гу, ужи ва ју у сво јој игри, и не опа жа ју ћи 
да им се при крао ло вац. А он да сле ди оди ста ма е стра лан крај пе сме. Ло-
вац од ла же пу шку, узи ма лист па пи ра, и цр та зе че ве. Пе сма се за вр ша ва 
сти хом: „Зе ко, зе ко из јен де ка, да на ске си сре ћан био, да нас ти је де це ра
ди, ста ри ло вац опро стио.“ Већ сам при зор ко ји под се ћа на де тињ ство, на 
раз дра га ност, го ни нас да по сту па мо пле ме ни то. У пе сми „Та ши ро де, па 
ро де, кур јак бе ре ја го де...“ мо же мо се с пра вом упи та ти да ли пе сник не 
од сту па од сво јих на уч них схва та ња, јер у при ро ди, зна мо, кур ја ка – ко ји 
је сим бол кр во ло штва – ја го де уоп ште не за ни ма ју. Али пе сник иде још 
да ље: „Кад на бе ре до ста пи та ће га Ко ста, да их све не по мла ви, да и На сти 
оста ви, а кур јак ће ка сти. Ка ко не бих – На сти!“ У пи та њу је, ме ђу тим, 
ово га пу та, ма ло ду бље схва та ње де тињ ства. О то ме шта је кр во ло штво, 
зло уоп ште, шта је пра ва при ро да кур ја ка, има вре ме на, са зна ћеш, за са-
да ти је, ма кар у ма шти, и кур јак друг у игри. Али се исти на о су ро вим за-
ко ни ма ко ји вла да ју у при ро ди, ипак, не за о би ла зи. Ту је, ре ци мо, пе сма, 
„Вра бац и мач ка“, ко ја по чи ње ди ја ло гом: „Где ћеш, врап че, да нас ру чат, 
пи та мач ка врап ца ста ра...“

Де ца су – бла го слов. Ову пра ста ру исти ну от кри ва мо и у пе сма ма 
Зма јо ви ним. У пе сми „Та ши, та ши та на на“ има мо и ове сти хо ве: „Та ши, 
та ши Цве то, мо је че до пе то, имаш че три бра те, сви пи та ју за те...“ По ро-
ди ца је из вор и до бра и зла, учио је у то исто вре ме др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут. У Зма јо ви ним пе сма ма оне су, ма хом, из вор до бра

У пе сми „Ку па ње“ осим дра го це ног хи ги јен ског са ве та „Мо ра мо се 
ку па ти пр љав шти ну стре сти, не чи сто ћа при вла чи рђу и бо ле сти...“ у по-
за ди ни пе сме је јед на срећ на по ро ди ца, и „ко рист од љу бо мо ре“. Пр во се 
ку па мла ђе де те, а ста ри је је два че ка да и оно до ђе на ред! 

Пе сма „Пе ра као док тор“, осим упу ства о не зи бо ле сни ка, од ли чан је 
опис та да шње ле кар ске прак се. „Ин флу ен ца ве ли ка, ал’ умре ти не ће, не-
мој те је љу би ти да на вас не пре ђе.“ Кључ но је: „ал’ умре ти не ће“; ре чи ко је 
је сва ки та да шњи ле кар хи тао да пр ве из го во ри, и њи ма уми ри за бри ну-
те ро ди те ље.

У по ме ну тој пе сми, реч је о бо ле сној лут ки; и све по ма ло под се ћа на 
ша лу, на те а тар, са мо ко да не упам ти и ко ри сне са ве те за чи тав свој жи-
вот: У пе сми „Но ва ра дост“ де вој чи ца по ла зи у шко лу, и ве се ло се ра ста је 
са сво јом лут ком, ко ја ће је код ку ће увек че ка ти. „Кад се вра тим из шко-
ле, ја ћу те по љу бит. По каз’ћу ти пи сме на из мо га бу ква ра, учи ћу те ка ко 
се срп ски раз го ва ра.“ Ко да у то ме не ви ди кључ ну уло гу срп ских шко ла у 
он да шњој Аустро у гар ској по на ци о нал ни оп ста нак? Ало, Змај иде ко рак 
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да ље: у јед ној дру гој пе сми чуд на не ка пти ца Тир ла та ле, за ма њу је фес 
тре ће школ ца Ми лу ти на, ко ји се ку па на оба ли ре ке Са ве, са дал ма тин-
ском ка пом дру гог ђа ка, Кре со је вић Ике, ко ји се ку па „...у мо ру си ње му, 
баш код Ши бе ни ка.“ И гле: „Чу дио се Бе о град па у чу ду ви че: наш Ми лу-
тин мај чин син по сто Дал ма тин че. Чу дио се Ши бе ник, па од чу да ска че! 
Гле те, гле те Ика наш, по сто Ср би јан че. Али су их љу би ли и он де и ту де, Та 
чу де сна из ме на раз га ли ла љу де.“ 

И у деч јој по е зи ји, Зма јо ва се не на ме тљи во обра ћа срп ству, тру де ћи 
се, исто вре ме но, да га ус по ста ви, не си лом оруж ја, већ про све ће но шћу. 

Ње го ва пе сма, за де цу и од ра сле „Мач и пе ро“, у мно го ме је про грам-
ска, по пут за кле тве. Вре ме ма ча је, на дај мо се про шло, хва ла вам хра бри 
пре ци, сад је на на ма да ства ра мо кул ту ру, ко ја је још сна жни је ору ђе на-
ци о нал ног оп стан ка. Ства ра ли смо је и усред бу на и ра то ва. „Хај што Ср-
бин још се др жи, крај свих за ла. Пе сма га је одр жа ла – њој зи хва ла.“ Ни-
шта тач ни је од то га. У јед ној дру гој, слич ној пе сми де да свом уну ку опе ва 
уз гу сле срп ску сла ву и срп ске ју на ке, а ка да је за вр шио, це ли ва гу сле и 
оста вља их. А на уну ко во пи та ње: за што је то учи нио, де да од го ва ра: „Ти 
још не знаш, Срп че ма ло, ми ста ри ји зна мо, кад од ра стеш па раз ми слиш, 
каз’ће ти се са мо.“ 

Бе ше то нај све стра ни је мо гу ће про све ти тељ ство, ко је укљу чи ва ше и 
на ци о нал ни рад, у вре ме ка да су тра же ни и на ла же ни сва ко ја ки из го-
во ри за за тва ра ње срп ских шко ла, ши ром та да шње Аустро у гар ске – не 
са мо на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не – за оме та ње ра да срп ских кул-
тур них дру шта ва. Бе ше то бор ба за го оп ста нак, у оном нај дра стич ни јем 
мо гу ћем сми слу, ко јој и те ка ко по ма га ше, у ко рист Ср ба, баш та то ли ко 
гр ђе на при леп чи вост Зма јо ви ног сти ха – ње го во „сти хо клеп ство“. Ни-
ко га ни пре ни ка сни је не ће пре ва зи ћи по сна зи ути ца ја на срп ски род. 
Уочи сво је смр ти већ бе ше сим бол, те бес по штед не бор бе за очу ва ње срп-
ског је зи ка, пи сма и кул ту ре.

Али, баш то ће му за сме та ти по ла ве ка ка сни је. По сте пе но, ма да по-
сто ја но, на ро чи то по сле Дру гог свет ског ра та, Зма јо ва не ста ја ше из школ-
ских чи тан ки, кад бр же, кад спо ри је. Да не иш че зне са свим, спа шће га 
ре ди тељ, по ре клом Ен глез, Ти мо ти Џон Бај форд са сво јом те ле ви зиј ском 
се ри јом „Не вен“ се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, са чи ње ном и сни-
мље ном пре ма исто и ме ном ча со пи су за де цу, ко ји је Зма јо ва го ди на ма 
из да вао и уре ђи вао.

Пе де се то го ди шњи цу Зма јо ви не смр ти (1954) обе ле жи ло је и Срп ско 
ле кар ско дру штво. Та да је по ста вље на и спо мен пло ча у исто и ме ној (Зма-
јо ви ној) ули ци, у Бе о гра ду, на истом ме сту где не кад ста ја ше ку ћа у ко јој 
је Зма јо ва не ко вре ме бо ра вио, а по све ћен му је био и је дан број Срп ског 
ар хи ва. Сто го ди шњи ца Зма јо ви не смр ти (2004) обе ле же на је, го то во у ти-
ши ни. Оби чај је да се у та квим при ли ка ма штам па ју кри тич ка из да ња 
ако не са бра них а оно из бра них де ла, ко ја се му дрим из бо ром са рад ни ка, 
мар љи во спре ма ју го ди на ма. То се, ка да је реч о Зма јо ви, ни је до го ди ло. 
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На о па ка по ли ти ка? Рав но ду шност, бо ље ре ћи, за вист са вре ме не ин те-
лек ту ал не (та ко зва не) ели те? Не ће мо рас пра вља ти. Би ло па про шло, не 
по но ви ло се. (А по на вља се!) Јер ко од нас да нас од ра слих ни је за на век 
упам тио сти хо ве о ма лом Јо ви? „Је дио се ма ли Јо ва што је та ко ма ли...“ И 
за вр шни цу исте пе сме „Што ј’ од Бо га ко ме да то нек’се ти ме ди чи“. 

Др Јо ван Јо ва но вић Змај мо жда и ни је на ве ћи срп ски пе сник, али је-
сте и оста је уте ме љи вач деч је по е зи је, ви ше од то га он оста је наш нај ве ћи 
деч ји пе сник, у чи јим пе сма ма мо гу на ћи мно ге по у ке и од ра сли. И на-
ла зе их. По ку шај мо сто га да од го во ри мо на кључ но а јед но став но пи та-
ње: да ли би ши ри на Зма јо ви ног про све ти те ског и при род њач ког за ма ха 
би ла то ли ка, или, на про тив, знат но ма ња, да ни је био и – ле кар? Ле кар је 
при род њак, пре све га? 




