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ПИ СМА УРО ША МИ ЛАН КО ВИ ЋА ИЗ РУ КО ПИ СНЕ  
ЗА О СТАВ ШТИ НЕ МИ ЛА НА ШЕ ВИ ЋА

Пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа (Даљ 1800 – Беч 1849) из ру ко-
пи сне за о став шти не Ми ла на Ше ви ћа, те ње го ва пи са на ко ре спо-
ден ци ја са Љу де ви том Га јем, све до че о при ват ној пре пи сци као 
ви ду по ро дич не и по слов не ко мун ка ци је, кроз ко ју мо же мо да ре-
кон стру и ше мо по је ди не аспек те сва ко днев ног при ват ног жи во та 
њи хо вог ау то ра. По ред до са да већ пред ста вље них до ступ них и 
са чу ва них фи ло зоф ских де ла, али и не дав но от кри ве не по е зи је 
Уро ша Ми лан ко ви ћа, са да мо же мо да упо зна мо фи ло зо фа и као 
при ват ну и кao јав ну лич ност сво га вре ме на: као ти пич ног чла на 
јед не срп ске гра ђан ске по ро ди це пр ве по ло ви не де вет на е сто га ве ка, 
те као пи сца по све ће ног суд би ни сво јих де ла. 

Кључ не ре чи: Урош Ми лан ко вић, Ми лан Ше вић, пи сма, ру-
ко пис, пре пи ска.

1. увод.Пра те ћи ре цеп ци ју де ла фи ло зо фа Уро ша Ми лан ко ви ћа (Даљ 
1800 – Беч 1849) у два де се том ве ку, Иво Тар та ља обо га тио је на ша зна ња о 
овом де вет на е сто ве ков ном ау то ру, обе ло да њу ју ћи у це ло сти ње го ву до тада 
тек де ли мич но пу бли ко ва ну и го то во са свим за бо ра вље ну по е зи ју. Ме ђу-
тим, не на мер ну гре шку ко ју је том при ли ком на чи нио, на зи ва ју ћи из вор 
свога ра да „ста ри ма сти лом ис пи са ни ру ко пис ни ка да не про у че ног фи ло-
зо фа Уро ша Ми лан ко ви ћа“ (тартаља2015а:851) и „ори ги на лан ма ну скрипт 
Уро ше вих пе са ма“ (тартаља2015б: 572), ис пра ви ла је Зо ри ца Ха џић. Уви дом 
у ру ко пи сну за о став шти ну Ми ла на Ше ви ћа, у же љи да труд овог еру дит ног 
пред рат ног про фе со ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду и зна чај не лич но сти на ше 
књи жев не исто ри о гра фи је не пад ну као жр тва јед ног „не спо ра зу ма или, 
пак, не до вољ не оба ве ште но сти“ (хаџић2017:16), утвр ђе но је да фо то гра-
фи са ни текст пе са ма, ко ји је као при лог при су тан у Тар та љи ном ра ду, ја сно 
све до чи да је реч о ау то гра фу Ми ла на Ше ви ћа. Опи су ју ћи де таљ но по ме-
ну ту ру ко пи сну гра ђу, Зо ри ца Ха џић ис ти че: „Да кле, у пре пи су Ми ла на 
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Ше ви ћа са чу ва ни су сти хо ви Уро ша Ми лан ко ви ћа ко је је Тар та ља штам пао, 
као и три пи сма ко ја је упу тио ро ди те љи ма у Даљ, два из 1827. и јед но из 
1830. (кур зив С.О.)“ (хаџић2017: 17). Иво Тар та ља, и сам пи шу ћи о кор пу-
су тек сто ва у ко јем је и по е зи ја про на ђе на, на во ди као нај ва жни ја та ко ђе 
иста до ку мен та: „А, по ред не ко ли ко пи са ма оцу (кур зив С.О.), нај ва жни ји 
део са чу ва не гра ђе чи не упра во сти хо ви под на сло вом Со чи ње ни је/Уро ша 
Ми лан ко ви ћа, му дро сло ви ја сли ша те ља“ (тартаља2015б: 578). У на ме ри да 
књи жев ној јав но сти пред ста ви мо ова до са да не пу бли ко ва на пи сма, ода-
бра ли смо их као цен трал ну те му на ше га ра да, али ће мо се, пре ба вље ња 
њи ма, по за ба ви ти пот пу ним ре ша ва њем пи та ња ка ко и за што је Ми лан 
Ше вић ску пљао и пре пи си вао ру ко пи се Уро ша Ми лан ко ви ћа. Го во ре ћи о 
Уро шу Ми лан ко ви ћу, кон текст ње го вих пи са ма осве тли ће мо и пред ста вља-
њем ис так ну тих по је ди на ца по ро ди це Ми лан ко вић из Да ља, ко ја је у ни зу 
од ви ше ве ко ва да ва ла нај бо ље пред став ни ке срп ске гра ђан ске кла се. На 
са мом кра ју, на ве де на пи сма упо ре ди ће мо са пре пи ском Уро ша Ми лан ко-
ви ћа и Љу де ви та Га ја, да ју ћи још јед ну по тен ци јал ну ви зу ру ства ра лач ке и 
при ват не лич но сти oвог фи ло зо фа.

2. миланшевићирукоПисназаоставштинаурошамиланковића.У 
по ме ну том тек сту, ци ти ра ју ћи па саж из Успо ме на, До жи вља ја и са зна ња 
Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа1 у ко јем у ја сну ве зу до во ди пред рат не ко ле ге са 
бе о град ског Уни вер зи те та, Зо ри ца Ха џић де ман ту је још јед ну кон ста та ци ју 
Ива Тар та ље, ко ји сма тра да „је гра ђу о Уро шу Ми лан ко ви ћу (са чу ва ну ру-
ко пи сну гра ђу за ко ју чак ни Ми лу тин Ми лан ко вић ни је знао) на чу ва ње 
пре дао Ми лу ти нов брат Бог дан“ (тартаља2015б: 578). Да би смо да ли пот пун 
од го вор на пи та ње „због че га је Ми лан Ше вић пре пи си вао ру ко пи се Уро ша 
Ми лан ко ви ћа и при ку пљао по дат ке о ње му“ (хаџић2017: 16), на ве шће мо 
цео исто ри јат од но са по ро ди це Ми лан ко вић и Ми ла на Ше ви ћа, чи ја све до-
чан ства су нам до ступ на у штам па ној и ру ко пи сној гра ђи.

Пр ва за бе ле же на ве за Ми ла на Ше ви ћа и по ро ди це Ми лан ко вић на ла зи 
се у пр вој књи зи Ше ви ће вих Днев ни ка, где за да тум 15. тј. 2. но вем бар 1910, 
ау тор из ме ђу оста лог бе ле жи: „(...) По под не са В. Му а че ви ћем код Ла зе. Са-
оп штио ми је не ке по дат ке, ко је сам за бе ле жио (...)“ (шевић2013: 243). Поме-
ну ти В. Му а че вић, чо век је ко ји је нај за слу жни ји за фи нан сиј ски оп ста нак 

1 О по ме ну тој ру ко пи сној гра ђи, ве ли кан свет ске на уч не ми сли пи ше: „У до му чи ка-
-Јо ва на чу ва ла се не ка пи сма и ма њи спи си Уро ше ви, ме ђу њи ма и јед на пе сма у сти хо ви ма. 
Ори ги на ли тих спи са ко је сам не ко вре ме чу вао код се бе у Бе о гра ду про па до ше у Јо ва но вој 
ку ћи у Да љу, а, ве ро ват но, и њи хо ви пре пи си што их је по ме ну том при ли ком на чи нио про-
фе сор Ми лан Ше вић. Он ми ре че да су зна чај ни због то га што су, пре Ву ка, пи са ни чи стим 
на род ним је зи ком“ (миланковић1997:146). Да би ова ве за би ла по твр ђе ни ја, на ве ден је и 
ци тат из Днев ни ка Ми ла на Ше ви ћа, да ти ран 29. де цем бра 1922, у ко ме се, из ме ђу оста лог, 
на во ди и да је Ше вић, при бо рав ку у Но вом Са ду, био „По под не опет у Ма ти ци, тра жио по-
дат ке о Ми ло ва ну Јан ко ви ћу и о Уро шу Ми лан ко ви ћу“ (шевић2014:287).
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та да до ла зе ће ге не ра ци је даљ ских Ми лан ко ви ћа, на кон пре ра не смр ти њи-
хо вог оца Ми ла на 1886. го ди не. Ва са Му а че вић (1851–1927), ве ле по сед ник 
из Оси је ка, био је ро ђе ни ујак и по о чим Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа и оста ле 
де це сво је ра но об у до вље не се стре Је ли са ве те. У спо ме ну том су сре ту у Бе чу, 
Му а че вић и Ше вић су сре ћу се по ред бо ле снич ке по сте ље Ла зе Ко сти ћа. 
Као чо век при су тан у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту Двој не мо нар хи је, 
ја сно је да је Ва са Му а че вић знао мно го за ни мљи вих по је ди но сти ко је су 
мо гле би ти од ко ри сти у ра ду и ис тра жи ва њи ма Ми ла на Ше ви ћа. 

У дру гој књи зи Ше ви ће вих Днев ни ка, пре де ла у ко јем за бу ду ћи рад 
о Уро шу Ми лан ко ви ћу Ше вић у би бли о те ци Ма ти це срп ске у Но вом Са ду 
тра жи по дат ке, по ми ње се и сам су срет Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа и Ми ла на 
Ше ви ћа, 8. но вем бра 1922, по све му су де ћи, у про сто ри ја ма бе о град ског 
Уни вер зи те та: „(...) Пре да ва ња. Ле по, све же. Ми лан ко вић ми при ба вио мно-
ге ин те ре сант не по дат ке о Уро шу М. и пре да ће ми их“ (шевић2014: 284). 
Мо же мо да за кљу чи мо да је до раз ме не гра ђе за и ста и до шло и да је том 
при ли ком и на чи ње на Ше ви ће ва пре пи ска ори ги нал них до ку ме на та.2 Ме-
ђу тим, Ми лан Ше вић, уни вер зи тет ски про фе сор, књи жев ни исто ри чар и 
пе да гог, пре во ди лац са не мач ког, фран цу ског и ен гле ског је зи ка, при ре ђи-
вач број них књи га и ау тор ве ли ког бро ја књи га и уџ бе ни ка, (ко га је Иво 
Тар та ља су ми рао као „ма ње по зна тог фи ло зоф ског и пе да го шког пи сца“ 
(тартаља2015б: 578), оп. С.О), ко ме су број ни са вре ме ни ци пре ба ци ва ли 
пре те ран рад и ре не сан сну зна ти же љу, на про сто ни је имао до вољ но вре ме-
на да се при пре мље ном ма те ри ја лу вра ти. 

3. судБинарукоПиснезаоставштинеурошамиланковића.Да ви ше од 
те мељ не при пре ме за ка сни је пи са ње Ми лан Ше вић ни је пред у зео, ви ди мо 
и по то ме што се Ми лу тин Ми лан ко вић у сво јим пи сми ма Мар ку Ма ле ти ну, 
та да уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске, обра ћа и мо ли за по моћ око да љег 
ра да на остав шти ни сво га де да-стри ца. По ку шај да сту ди ју о Уро шу Ми лан-
ко ви ћу на пи ше Ва са Ста јић ни је дао ре зул тат3, па је Ми лу тин Ми лан ко вић 

2 Као до дат на по твр да мо же да нам по слу жи и то што се, ис под ма шин ски пре ку ца ног 
жи во то пи са Уро ша Ми лан ко ви ћа ко ји се та ко ђе на ла зи ме ђу до ку мен ти ма у Ше ви ће вој 
фа сци кли Урош Ми лан ко вић, на ла зи и на кнад но ру ком за бе ле же но ме сто, Са ра је во, и да тум, 
1. но вем бар 1922. (кур зив С.О). Да ли је по штан ска по шиљ ка ко ја је са др жа ла овај пре пис, 
а ко ја је Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу при сти гла са мо пар да на пре су сре та са ње го вим ко ле гом 
Ше ви ћем, по слу жи ла као те ма за раз го вор и ини ци ра ла да љу са рад њу, не мо же мо да твр ди-
мо, али, да је Ше вић у но вем бру 1922. до шао до до ку ме на та ко ја су га на ве ла да и пред крај 
де цем бра исте го ди не на ста ви сво ју по тра гу за оста лим де ли ма Уро ша Ми лан ко ви ћа, чи ни 
се као чи ње нич но ста ње.

3 У пост-скрип ту му пи сма од 19. фе бру а ра 1927, Ми лу тин Ми лан ко вић ну ди, пре ко 
Мар ка Ма ле ти на, Ва си Ста ји ћу: „(...) Wel tor ga ni smums и Про све ту чо ве ка, а сем то га и био-
гра фи ју Уро ша Ми лан ко ви ћа, ис пи са ну ру ком ње го ва бра та Ди ми три ја пу ков ни ка, и све жањ 
ори ги нал них пи са ма и дру гих до ку ме на та Уро ше вих“(ковачек2005:47). По пи сму Ва се 
Ста ји ћа од 14. ма ја 1927 (ковачек2005:56), ко јим Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа оба ве шта ва да 
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ма те ри ја ле на по слет ку по ве рио Ми ло шу Ра дој чи ћу, ко ји је на по кон и на пи сао 
сту ди ју, ко ја опет ни је има ла сре ће да бу де пу бли ко ва на у Ле то пи су Ма ти-
це срп ске4. На по слет ку, рад под на зи вом Фи ло со фи ја Уро ша Ми лан ко ви ћа 
штам пан је у пет на ста ва ка у ча со пи су Упо знај се бе у Бе о гра ду 1933. го ди не. 
Ова, а по том и сту ди ја Ми о дра га По по ви ћа Урош Ми лан ко вић, име не пра
вич но за бо ра вље но из 1954, на ве ле су и Или ју Ма му зи ћа да 1982. при ло гом 
Урош Ми лан ко вић – наш ми сли лац (ко јег ка рак те ри ше чи ње ни ца да се ви ше 
од ше зде сет ре че ни ца то га тек ста за вр ша ва уз вич ни ком, оп. С.О) ре ак ту е ли-
зу је пи та ње ре цеп ци је де ла овог фи ло зо фа. Пра те ћи Ма му зи ће ва за па жа ња 
и сле де ћи пут из есе ја Ан дри је Стој ко ви ћа О ге не зи фи ло зоф ских пој мо ва 
Уро ша Ми лан ко ви ћа, Иво Тар та ља сво јим је при ре ђи вач ким ра дом спа сао 
од за бо ра ва по е зи ју Уро ша Ми лан ко ви ћа. На кон што је пи та ње да ти ра ња 
и ау тор ства пре пи са на ве де не по е зи је ре ше но, же ли мо овим тек стом да 
скре не мо па жњу и на још јед ну стра ну лич но сти ње но га ау то ра, пред ста вље-
ну кроз пи сма по ро ди ци, у ко јој ви ди мо Уро ша Ми лан ко ви ћа као пра вог 
пред став ни ка срп ског гра ђан ства пр ве по ло ви не де вет на е сто га ве ка. 

4. сПисиурошамиланковићаизрукоПиснезаоставштинемиланаше
вића.Во де ћи се ме то дом ко ја је и уста но ви ла чи ји је ау то граф у пи та њу, пре 
пре ла ска на цен трал ну те му на ше га ра да, по бро ја ће мо до ступ не нај ре ле-
вант ни је при ло ге ко ји ће при ме ри ма илу стро ва ти у овом тек сту за сту па не 
ста во ве. У фа сци кли на сло вље ној Урош Ми лан ко вић, бе ле шке (инв. бр. М. 
10. 875), ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске ме ђу оста лим 
ру ко пи си ма Ми ла на Ше ви ћа, сви ови спи си до ступ ни су за ин те ре со ва ни ма. 
Фа сци кла са др жи до ку мен та ко ја су цен трал на те ма на шег ра да, пре пи са на 
пи сма ко ја је Урош Ми лан ко вић, у вре ме сво је слу жбе у ау стриј ској вој сци, 
слао ро ди те љи ма из Но ве Гра ди шке и Ђен ђе ша у Даљ, у пе ри о ду 1827‒1830, 
али и оста ле спи се ко ји су нам би ли од по мо ћи. Уви дом у ова до ку мен та, 
ја сно се ви ди да је исти ру ко пис и при на сло вља ва њу фа сци кле и би бли о-
граф ским ис пи си ма ко ји се на ла зе на оста лим ли сто ви ма и афи ша ма, као 
и при пре пи су по е зи је и са мих пи са ма. По ред то га, у са мом тек сту пи са ма, 
при мет но је да је пре пи си вач во дио ра чу на да бу ду ћим при ре ђи ва чи ма са чу-
ва до у де таљ све по је ди но сти ори ги нал ног тек ста. У пи сму од 14. ок то бра 
1827, пре пи си вач се по себ но по тру дио, пра ве ћи у сво ме пре пи су и руч ну 

је при мио у Ма ти ци па кет са три де сет и шест до ку ме на та, ви ди мо да он обе ћа ва да ће се 
ла ти ти по сла, ме ђу тим, ни ово га пу та тај рад ни је дао кон кре тан ре зул тат.

4 Сам Ми лу тин Ми лан ко вић узео је на се бе уло гу по сред ни ка и пред ло жио ово де ло 
за об ја вљи ва ње Ле то пи су Ма ти це срп ске (ковачек2005:102), али је Ни ко ла Ми лу ти но вић 
(од 1933 до 1945. се кре тар, а од 1933 до 1941, са кра ћим пре ки дом, и уред ник Ле то пи са), по 
са чу ва ном кон цеп ту за од го вор на на ве де но Ми лан ко ви ће во пи смо (ковачек2005:103), 
од био. Иа ко за и ста по сво ме оби му сту ди ја не спа да у ма те ри ја ле ко је је оно вре ме на кон-
цеп ци ја на шег нај ста ри јег ак тив ног књи жев ног ча со пи са до но си ла као при ло ге, не ја сно је 
да ба рем ма лим при ло гом или из во дом из ове сту ди је Ле то пис ни је на шао за сход но да 
скре не па жњу сво јих чи та ла ца на де вет на е сто ве ков ног фи ло зо фа.
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под но жну на по ме ну, као и до но се ћи на истом па пи ру и ин те грал ни текст 
јед но га пи сма, као и адре су на ко ја су сва три пи сма по сла та, уз реч нич ко 
ту ма че ње по је ди них ла тин ских ре чи са стра не. Ме ђу истом гра ђом, до сту-
пан је и по ме ну ти жи во то пис Уро ша Ми лан ко ви ћа, ко ји је на ћи ри лич кој 
пи са ћој ма ши ни пре ку цао Бог дан Ми лан ко вић у Са ра је ву 1922. го ди не.

5. Писмаурошамиланковићародитељима.На кон што смо де фи ни-
тив но утвр ди ли и ко је пи сац, али и ко је пре пи си вач у слу ча ју Ше вић-Ми-
лан ко вић, до но си мо и са вре ме ну тран скрип ци ју са мих пи са ма (при ло зи 1.1, 
1.2. и 1.3). 

При лог 1.1: По ку шај тран скрип ци је пи сма од 5. мар та 1827.
Љу бе знје и ши ро ди те љу!
Овај час при ми ва ше дра жа е ше пи смо и не мо гу ни ми нут про пу сти ти, 

да вам та ки не пи шем, да се дра жа е ши Ро ди те љу у пу ној ме ри здра вља на-
хо дим, са ве ли ча е шим со бол је зно ва ни јем ра зу мје да сте та ко бо ло ва ли, и 
мо гу се би пред ста ви ти ко ли ко сте ко је чрез бо ле сти, а осо би то чрез кр во про-
ли ти ја осла би ти мо ра ли, но фа ла Бо гу ми ло сер дје и ше му што вам је ме ни 
дра жа е ши жи вот со хра нио. Што се про чу мог об сто ја тељ ства ти че, зна те 
шта је слу жба и слу жба са без чи сел ни ми од го во ри огра ни че на, но ја сам 
фа ла Бо гу за до во љен и са овим за до во љан. Ко ли ко је ио ле мо гу ће, чу вам 
сво ју мла дост, по нај ве ћој мо гућ но сти из вр ша вам мо ју слу жбу, сва ком и 
не срет ном слу ча ју чо век пред у сре ти не мо же, за то про чем ко ли ко је мо гу-
ће др жим се фи ло зо фи је здра вог ра зу ма, пак ка ко Бог да. Ко ли ко са жа љу јем 
да сте бо ло ва ли дра жа е ши Ро ди те љу, то ли ко се ра ду јем да сте Бо гу хва ла 
оздра ви ли, и ра ду јем се да ће те с Бо жи јом по мо ћи у на ста па ју ште вре ме 
про ле ћа ко је све ожи вља ва ва ше кр је по сти, ко је ви љу бе знје и ши Оче и мло-
го и још ду го по тре бу је те, по вра ти ти, и да ћу вас ако нам Бог сви ма здра вље 
и жи вот бу де да ро вао, мо же би ти на ле то на је дан ускок по сје ти ти, и здра ва 
и ве се ла са Г. Ма те ром и про чом на шом фа ми ли јом за те ћи. Сто сам пу та и 
ско ро сва ки дан ми слио да Вам пи шем, па кад до ђем у кан це ла ри ју сва ки ме 
пут опет по сло ви та ко оку пи ра ју, да од да на на дан од ла ги ва ју ћи, дo данаc 
пи са ти вам за ка сни са свим (sic!).

Мен ја отечеcкој љу ба ви пре по ру чу ју ћи оста јем вам по корн је и ши син
Урош Ми лан ко вић

У Но вој Гра ди шки, 5га мар та 827.
При лог 1.2: По ку шај тран скрип ци је пи сма од 14. ок то бра 1827.
Љу бе знје и ши ро ди те љу!
Не сум њам да ће вам дра го би ти опет на ско ро од ме ни раз у ме ти бу дућ 

да и та ко мо је пр во пи смо у хит но сти на пи сао је сам. Шта вам дру го пи са ти 
мо гу, не го да сам Бо гу хва ла здрав и у све му за до во љан. Про ша стог ме се ца 
има ли смо Con cen tri rung und Mu ste rung, гди сам при ли ку имао, све офи ци ре 
Ре ги мен те, и сву Ре ги мен ту по зна ти, вр ло ми се до па да сло га ме ђу офи ци-
ри ма и искрен на чин об хо жде ни ја. Ка ко год што сам ја за до во љан та ко са 
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Ре ги мен том, та ко се на дам ће и она сам ном за до вољ на би ти. Обер штер ми 
је већ то ли ко во ве рен ја у ме ни, и осо би то од ли ко ва ни је ука зао, да ми је ма ло 
и про тив но би ло, јер бо ла ко за вист и го не ние ро ди ти се мо же, ко га се ја опет 
по ред мог упра во ми сле ћег и тво ре ћег ка рак те ра бо ја ти се то ли ко не мам. У 
овој сам ва ро ши још сла бо по знат, по ред мло гог по сла, ко га сам при мио, док 
у ред не до ђем, сла бо се са ци ви ли ста ма ове ва ро ши об хо жда ва ти, и по знан-
ства пра ви ти мо гу. Ов де се мно го го во ри да ће мо на про ле ће (кра так део ре-
че ни це не не мач ком је зи ку не чи так, оп. С.О.) на гра ни цу мар ши ра ти. Бер ба 
је ов де би ла плод на, осо би то леп по че так је се ни има мо. Же лим да вас ово 
мо ји не ко ли ко ре чи у здра вљу на ђу. Све вас љу бе знје и ше по здра вља ју ћи оста-
јем Ваш по корн је и ши син 

Урош Ми лан ко вић, Ober lttA u di tor при Pa la ti nal Hus sa re nRgmt
У Ген ге шу, 14га ок то бра по Рим ском 827 

Aдреса: Pe ri lus stri ac ge ne ro so Do mi no The o do ro Mi lan ko vits, Iuctyti Do-
mi ni Da lja Do mi no Ra ti o ni sta mi hi sin gu la ri ter co lo nis si mo, per Pesth – Wu ko war, 
a/ Da lja 

При лог 1.3: По ку шај тран скрип ци је пи сма од 9. ја ну а ра 1827.
Љу бе знје и ши ро ди те љу!
Нај ве ћа је мо ја же ља, да Вас ово мо је пи сам це у здра вљу и зaдовољству 

за те че, да иду ћу го ди ну и још мло ге и мло ге го ди не у кру гу ва ши Вас нај ви-
ше љу бе ћи ча да, за јед но са ва шом го спо јом су пру гом на шом до бром Ма те ром 
увек у здра вљу, и за до вољ ству про ве де те. Знам да у овом оскуд ном вре ме-
ну због одер жа ни ја сви ју ва ши мло го бри ге но си те, но опет за то не ће мо се 
у по нор пу сти ти, оти ма ће мо се ко ли ко мо же мо и ка ко мо же мо. Удар ови 
оскуд ни вре ме на, као што вам је по зна то љу бе зни Ро ди те љу, осе ћа ју и дру-
ге и ја че фа ми ли је. Ја сам фа ла Бо гу са свим здрав и ве о ма за до во љан, мо же 
би ти да ћу има ти уве се ље ни је на про ле ће ил у ле то на два три да на Вас 
по се ти ти, јер на крат ко вре ме од Ре ги мен те од су ство ва ти мо гу, или мо же 
би ти да ћу се с пе штан ски ђа ци на фа ка ци ју до ћи, да се сви за јед но са ста не мо 
и не ко ли ко да на ве се ло про ве де мо. Код Ми ли та ри је сад све но ви не пре ста-
ну ше, код нас је сад нај ве ћа но ви на да нам снег јед на ко па да, и кур ја ци већ 
у ва рош до ла зе, и да мар ва не пре ста но и ве ли ким чи слом ги не. Пи са ли су 
ми и ђа ци из Пе ште и Ми то из Вр ба са, овом сол да ту још ни сам од го во рио, 
док на у чи не мец ки, мо ра ће ма џар ски учи ти. Код Ма џар ске га ва ле ри је би ће 
у че твр тој нај ду же пе тој го ди ни, а мо же би ти и пре офи цир, као што код 
на ше ре ги мен те би ва. За цу лаг ће мо се бри ну ти са мо кад офи цир по ста не, 
пр ви equ i pi rung и ко ла мо ра ће му тр гов ци по мо ћи. Нек се здра во тру ди лепо 
пи смо до би ти и до бро не мец ки пи са ти, наш Обр штер мно го др жи (део ре че-
ни це на пи сан на не чит ком не мач ком је зи ку, оп. С. О). Са да вас све љу бе-
знеј ши по здра вљам осва та јем ваш по корн је и ши син

Урош Ми лан ко вић, Oberltt und Au di tor aus lübe. KK. Pa la ti nal  
12te Hus sa ren Re gi menth

У Ген ге шу, 9га ја ну а ра по Рим ском 1830. 
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6. наводиизјединогуЦелостисачуваногПисмаурошамиланковића
људевитугају. Три вред на до ку мен та срп ске пре чан ске исто ри је при ват ног 
жи во та, ко ја све до че о сте пе ну уче но сти гра ђан ске кла се и ја сно по ка зу ју 
ње но оп хо ђе ње са ста ри јим чла но ви ма по ро ди це, упо ре ди ће мо са да и са 
де та љи ма је ди но га у це ло сти са чу ва ног пи сма ко је је Урош Ми лан ко вић из 
Ђен ђе ша 1. мар та 1842. по слао Љу де ви ту Га ју у За греб. Ци та те из ово га 
пи сма до но си мо на ве де не пре ма пре пи су у де лу Јо си па Хор ва та и Јак ше 
Ра вли ћа Pi sma Lju de vi tu Ga ju (Horvat–ravlić1956:321): 

(...) Va šeg su Bla go ro dia tru di i za slu ge za ugnje te nu na šu bra ću hri sti an sku 
u Tur skoi i za, pro tiv sva ko ga ne pri a te lja, so je di nje nju na šu kr je post na rod nju, 
od vi še po zna te, ne go da se ne bi smeo usu di ti, na šem Vo ždi slav nom, ovo na ne-
mač kom je zi ku spi sa no dje lo pre po ru či ti, i mo li ti, da bi mi lost ima li, cen zu re 
ra di poc la ti ga go spo di nu Cen zo ru, pre po ru či ti ga. U pr voi se ča sti ra di o od no-
su Tur ske kа Evro pi, i o iz ba vle nju na ši bra ća Hri sti a na is pod jar ma tur skog. U 
dru goi se ča sti ra di o pra va ma i o slo bo di na rod njoi, o ne prav di ugnje ta va nja, i 
na ro či to de na ci o na li si ra nja na rod njeg, i o kr je po sti slo ge i so ju za. Ja se usu ću jem 
Va še Bla go ro die da lje mo li ti, da bi ste mi lost ima li ovo od me ne kao ne po zna tog 
Va šem Bla go ro di ju, kao ve li kom mu žu na rod njem u oso bi tom po či ta ni ju pre po-
ru či to djel ce, po red va šeg mo guć stva pro mo vi ra ti (..). Ja oso bi to mo lim go spo di na 
Cen so ra, da bi ga cen su ri ra ti usko rio, bu duć da ja u Sla vo niu otla zim, gdi se ne-
mo gu du go za dr ža va ti, i gdi ga štam pa ti na mje ra vam. (...) 

7. ПисмаурошамиланковићародитељимакаоПрилозизаизучавање
историјеПриватногживотасрПскогграЂанствауПрвојПоловини19.века.
Ако са ме ри мо пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа са ве ли ким кор пу сом пи са ма 
об ра ђе них при ис тра жи ва њи ма исто ри ја при ват ног жи во та про шлих епо ха, 
већ на пр ви по глед мо же мо уо чи ти да она бес по го вор но сле де уста но вље ни 
си стем. У пи сми ма ко је та да два де сет сед мо го ди шњи и три де се то го ди шњи 
про фе си о нал ни вој ник Ду нав ске мо нар хи је ша ље ро ди те љи ма, очи глед ни 
су тра ди ци о нал ни обра сци по на ша ња у пи са ној ко му ни ка ци ји оно га вре-
ме на. Ти обра сци су „под ра зу ме ва ли и од ре ђе не хи је рар хиј ске од но се – ко 
зна, мо же и сме да пи ше и чи та пи смо“ (лукићкрстановић2006:48), те је 
пре ма то ме и ја сно да у овом слу ча ју пу тем њих ко му ни ци ра ју отац и нај ста-
ри ји ње гов син, иа ко су сва та пи сма „на не ки на чин би ла за јед нич ка до бра 
по ро ди це, ко ја су има ла про ход ност код свих чла но ва“ (лукићкрстановић
2006:48). Пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа су „сво је вр сна над град ња у тра ди-
ци о нал но схва ће ној схе ми уну тар по ро дич них од но са“ (радуловић2006:5), 
а њи хо ви „мо де ли обра ћа ња, све де ни на кон вен ци ју и на из глед ис пра зно 
ин фор ми са ње о до бром здра вљу ко је и ва ма же ли мо, за пра во ис ка зу ју бри гу 
и по што ва ње за сво је бли жње“ (ромелић2006:19). 

Сва пи сма по сла та су на адре су за бе ле же ну на дру гом пи сму, ко ја на 
ла тин ском је зи ку гла си:„Pe ri lus stri ac ge ne ro so Do mi no The o do ro Mi lan ko vits, 
Iuctyti Do mi ni Da lja Do mi no Ra ti o ni sta mi hi sin gu la ri ter co lo nis si mo, per Pesth 
– Wu ko war, a/ Da lja,“ а у на шем сло бод ном пре во ду зна чи „Углед ном и пле-
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ме ни том го спо ди ну Те о до ру Ми лан ко ви ћу, ве ле по се да даљ ског го спо ди ну 
бла гај ни ку и по је ди нач ном по љо при вред ни ку“5. Је згро по ро ди це, сме ште но 
на овој адре си очин ског до ма у Да љу, би ло је увек тач ка са ко је се по ла зи ло 
и у ко ју се вра ћа ло, а ка да се из ње га ду же или кра ће из би ва ло, ко му ни ка-
ци ја пу тем по ште би ла је оба ве зна.

Пи сма ко ја је Урош Ми лан ко вић пи сао ро ди те љи ма, ја сно све до че и о 
ње го вом лич ном раз во ју у тро го ди шњем пе ри о ду у ко јем су на ста ла. Од 
бо го бо ја жљи вог мла ђег чла на по ро ди це, до са мо у ве ре ног и успе шног вој-
ни ка са чи ном, ко ји де ли са ве те и мла ђи ма и ста ри ји ма, пут је ко ји је овај 
ства ра лац про шао и ко ји је до ку мен то ван у овој пи са ној остав шти ни.

У пр вом пи сму, на чак шест ме ста спо ме нут је Бог („фа ла Бо гу“, „фа ла 
Бо гу ми ло сер дје и ше му“, „ка ко Бог да“, „Бо гу хва ла“, „с Бож јом по мо ћи“, 
„ако нам Бог сви ма здра вље и жи вот бу де да ро вао“), док се у по моћ и за шти-
ту ви ше си ле у на ред на два пи сма ау тор по зи вао са мо по јед ном, пи шу ћи 
да је „Бо гу хва ла здрав и у све му за до во љан“, од но сно „фа ла Бо гу са свим 
здрав и ве о ма за до во љан“. Пр во пи смо оп те ре ће но је ко ли ко бо го бо ја жљи-
во шћу, то ли ко и при клад ним сву да при сут ним и по тен ци ра ним по што ва њем 

5 По ме ну ти го спо дин, у се ћа њи ма сво га пра у ну ка Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа опи сан 
је на ви ше ме ста, у ко ји ма се на во ди ка ко је „ро ђен 1769, умро 1841“, те ка ко „свр шио је 
прав не на у ке и, жи ве ћи на свом има њу у Да љу, био ка снар та мо шњег па три јар шиј ског вла-
сте лин ства“ (миланковић1997:35). Пор тре те То до ра Ми лан ко ви ћа на сли ка ли су и два 
зна чај на срп ска сли ка ра, ње гов су гра ђа нин Јо ван Исај ло вић Mлађи (1803‒1885) и пор тре-
ти ста кне за Ми ло ша, Ву ка Ка ра џи ћа и ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа, Па вле Ђур ко вић 
(1772‒1830). Исај ло ви ће во де ло „пред ста вља То до ра као от ме ног гра ђа ни на би дер ма јер ског 
до ба, обри ја не бра де и бр ко ва, оде ве ног пре те чом са да шњег фра ка и бе лим пр слу ком (...) 
Сво јим ил те лиг нет ним ли цем, ви со ким че лом, озбиљ ним мир ним по гле дом сво јих цр них 
очи ју и ла ким осмеј ком око сти сну тих уса на, оли ча ва ми ње гов лик ве ли ко до ба Стра ти-
ми ро ви ћа, по чет ка на ше про све ће но сти“ (миланковић1997:37). И сам ви со ко обра зо ван, 
То дор Ми лан ко вић на сто јао је да нај ви ше обра зо ва ње при у шти и сво јим по том ци ма, о 
ко ји ма опет нај бо љу за бе ле шку на ла зи мо код Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа ко ји, у не што ка-
сни јем тре нут ку у вре ме ну у од но су на Уро ше ва пи сма, о овој ге не ра ци ји сво је по ро ди це 
бе ле жи: „Из спи ска пре ну ме ра на та Уро ше ва де ла Про свје та чо ве ка ви ди се шта су би ла 
ње го ва бра ћа 1847. го ди не, ка да је то де ло штам па но у штам па ри ји јер мен ског ма на сти ра 
у Бе чу. Ту се спо ми ње ње гов брат То ма као фи шкал ди је це зе па крач ке и глав не по же шке 
вар ме ђе при сје да тељ, брат Ге ор ги је, као слав ног до ми ни ју ма у Да љу рент мај стор и адво кат, 
брат Мар ко, на зван у ка лу ђер ству Ме то ди је, као епи скоп ски про то син ђел, члан чест не 
кон си сто ри је и про фе сор бо го сло ви је, брат Ди ми три је, као пр ви пи сар упра ви тељ ства ва ро-
ши Бе о град. Пе ти брат Уро шев, мој де да Ан то ни је, спо ми ње се без ика квог бли жег озна че ња.“ 
(миланковић1997:37). (Де да Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Ан то ни је зва ни Ан та, уте ме љи вач 
је тр го вач ке рад ње ко ја је од ма ле по ро дич не фир ме по ста ла, пре све га ра дом Ми лу ти но вог 
оца Ми ла на, успе шна ком па ни ја, ко ја се „бр зо раз ви ла и го ди на ма је има ла до ми на тан по-
ло жај не са мо у Да љу већ и у це лој око ли ни, ура чу на ва ју ћи у њу и обли жња се ла Бач ке“ 
(миланковић1997:41), оп. С.О). По ро ди ци ко ја је да ла ова кве по том ке, при па дао је и Урош 
Ми лан ко вић, те не чу ди и ње гов озби љан и учен тон у пи сми ма, али ни ве ли ка бри га и за 
мла ђе и за ста ри је, јер се чи ни да су Ми лан ко ви ћи, ра де ћи сло жно и са ве ту ју ћи се ме ђу-
соб но, и по сти гли ове ве ли ке ре зул та те.
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пре ма му шком ро ди те љу, ко јег син апо стро фи ра јед нак број пу та ко ли ко и 
Све ви шњег, на зи ва ју ћи оца „љу бе знеј ши ро ди те љу“, два пу та „дра жа е ши 
ро ди те љу“, „љу бе зне је и ши Оче“, се бе до дат но још уни жа ва ју ћи при клад ним 
за вр шет ком пи сма „Мен ја отечеcкој љу ба ви пре по ру чу ју ћи оста јем вам 
по корн је и ши син“. Го то во сред њо ве ков ни тон обра ћа ња у ово ме пи сму, у 
ко ме се ви ди ко ли ко је си ну ста ло до оче вог ми шље ња, са др жи још јед но 
кон ста та ци ју ко ја на пр во чи та ње упа да у очи: „ко ли ко је мо гу ће др жим се 
фи ло зо фи је здра вог ра зу ма, пак ка ко Бог да.“ Из ове ре че ни це ја сно је ви-
дљи во и да син пи ше оп ште о бра зо ва ном оцу, и да ње го во по ми ња ње Де кар-
то ве фи ло зо фи је под ра зу ме ва и са го вор ни ка ко ји раз у ме о че му му се пи ше, 
без по тре бе за по дроб ни јим об ја шње њи ма. Оцу ко ји зна „шта је слу жба и 
слу жба са без чи сел ни ми од го во ри огра ни че на“, син не мо ра да раз ла же да 
на сво ме рад ном ме сту на сто ји да све при ма кри тич ки и као исти ну узи ма 
са мо оно што се уо ча ва ја сно и раз го вет но (cla re et dis tin cte). У пр во ме пи сму 
та ко ђе, син оцу же ли да на гла си да су га кан це ла риј ски по сло ви и оба ве зе 
пре о ку пи ра ли, те да ни је мо гао да на ђе при клад но вре ме и про стор у ко ме 
би се у пи са ној фор ми обра тио по ро ди ци и из ве стио их о сво ме ста њу, чи ме 
се та ко ђе по твр ђу је да је пи са ње пи са ма „ин ди ви ду ла ни чин у ко лек тив ној 
ко му ни ка ци ји“ (лукићкрстановић2006:47) ко је оба ве зно сле ди и обра зац 
да „Пи са ње има сво је ри ту ал не про сто ре че сто изо ло ва не у ти ши ни или 
са мо ћи“ (лукићкрстановић2006:47). 

У дру гом и тре ћем пи сму, већ је при мет но да са да већ ис ку сни кан це-
ла риј ски слу жбе ник, ко ји слу жбу је и у но вом гра ду и ме ђу дру га чи јим ко ле-
га ма, пи сма пи ше са ве ли ким олак ша њем. Већ шест ме се ци на кон пр вог 
са чу ва ног пи сма, пре ме штен са слу жбом у дру го ме сто, из Но ве Гра ди шке 
у град Ђен ђеш у Ма ђар ској, он глав ни ну пи сма по све ћу је ве сти ма из ре ги-
мен те и сво ме сна ла же њу у но вој сре ди ни. Ре че ни це ових пи са ма лак ше су, 
нео п те ре ће не стро гом фор мом пр вог пи сма, ин фор ма ци је у њи ма ја сни је 
су и ди рект ни је. При кра ју дру го га пи сма, по сла тог у ок то бру из јед ног ра-
тар ског и ви но гра дар ског кра ја у дру ги, син ро ди те ље оба ве шта ва и да 
„Бер ба је ов де би ла плод на, осо би то леп по че так је се ни има мо“6. У тре ћем 
пи сму, нај ста ри ји син узи ма на се бе сло бо ду да де ли са ве те мла ђој бра ћи, 
пре вас ход но бра ту Ми ти ко ји је на вој ној шко ли, а не ли би се ни да ба рем 
по ку ша да уте ши оца, апе лу ју ћи на те шка и оскуд на вре ме на ко ја „осе ћа ју 
и дру ге и ја че фа ми ли је“. Фа ка ци ја на ко ју ће ићи пе штан ски ђа ци, од но сно 
ње го ва мла ђа род би на, и при ли ка да се сви по но во оку пе у род ној ку ћи у Да љу, 
за и ста ра ду је мла дог офи ци ра, ко ме ви ше вој нич ки жи вот не пред ста вља 
ни ве ли ку но ви ну, ни ти за до вољ ство, те из ве шта ва и да „Код Ми ли та ри је 

6 У за ви ча ју Уро ша Ми лан ко ви ћа, у Да љу, (ода кле је и ау тор ово га тек ста), по Ђен ђе шу, 
гра ду у Ма ђар ској у ко ме се фи ло зоф у вој ној слу жби на ла зио, на зи ва се и сор та ра ног, 
слат ког гро жђа, зва нич ног име на јул ски му скат. Исти при мер на ла зи мо и у Реч ни ку срп ских 
го во ра Вој во ди не, у ко ме се на во ди: „ђен ђеш м ʼвр ста ра ног гро жђа ;̓ – У ви но гра ду има 
пу но ђен ђе ша (Бг – СрК; НС)“ (рсгв32003:14). 
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сад све но ви не пре ста ну ше, код нас је сад нај ве ћа но ви на да нам снег јед на ко 
па да, и кур ја ци већ у ва рош до ла зе, и да мар ва не пре ста но и ве ли ким чи слом 
ги не“. Урош мла ђег бра та Ми ту ин ди рек тно са ве ту је шта и ка ко да по сту пи 
у на ред ним ко ра ци ма сво је ка ри је ре, ко је је он већ про шао и о ко јој зна до-
вољ но да мо же да уми ру ју ће де лу је и на оста ле уку ћа не. Од го во ре на пи та ња 
из бра то вље во га ра ни је при мље ног пи сма ко је по ми ње, ода би ре да не по ша-
ље ди рект но по ши ља о цу, бра ту Ми ти, не го оцу. То чи ни, јер је ис ку сан у 
вој ној ко ре спо ден ци ји, те оста вља гла ви по ро ди це мо гућ ност да по но во саве-
том де лу је као нај ста ри ји по чи ну и да ње гов ау то ри тет не бу де до ве ден у пи-
та ње ни у тре ну ци ма у ко ји ма по ро ди ца тр пи жр тве због оскуд них вре ме на.

8.ПреПискаурошамиланковићаиљудевитагајакаоПримеручене
ПословнекоресПоденЦијееПохе.Два наест го ди на на кон пи са ма ко је је по слао 
по ро ди ци, Урош Ми лан ко вић из истог ме ста пи ше и Љу де ви ту Га ју.7 У пи-
сму во ђи илир ског по кре та, пи са ног ла ти ни цом и је зи ком при клад ним за 
ко му ни ка ци ју за при ма о цем, ви ди мо фи ло зо фа у по зи ци ји ау то ра за бри ну-
тог за суд би ну сво га де ла. На и ме, књи га или бро шу ра ко јој пре ти цен зу ра 
и за бра на об ја вљи ва ња, те се њен ау тор из истих раз ло га и обра ћа ути цај ном 
Га ју у За греб, ба ви се од но сом Тур ске ка Евро пи, од но сно у њој Урош Ми-
лан ко вић пи ше о „iz ba vle nju na ši bra ća Hri sti a na is pod jar ma tur skog“, по себ но 
се ба ве ћи те ма ма „о pra va ma i o slo bo di na rod njoi, o ne prav di ugnje ta va nja, i 
na ro či to de na ci o na li si ra nja na rod njeg, i o kr je po sti slo ge i so ju za“. На по ми сао 
да је реч о бро шу ри, на во ди нас то што ау тор својe де ло на зи ва „djel cem“ 
али још ви ше то што Га ја, ина че у том тре нут ку и вла сни ка штам па ри је, у 
не ци ти ра ном де лу пи сма мо ли да му на зна чи „ce nu za je dan ta bak u 2000 – 
dve hi lja de eg sem pla ra“. Као што по сле са зна је мо, из пре при ча ног остат ка 
ко ре спо ден ци је у из вор ном де лу (Horvat–ravlić1956:322), пр во Урош Ми-
лан ко вић из Бе ча 15. ма ја 1843. мо ли Га ја да про мо ви ше об ја ву ње го вог де ла, 
а за тим са зна је мо и да је де ло цен зу ра за бра ни ла (пи смо из Бе ча 18. ју на 
1843). Пи сац по том мо ли штам па ра да му ру ко пис вра ти, на кон че га 10. де-
цем бра има мо и Га је ву по твр ду из За гре ба да је ру ко пис под на сло вом Die 
Eman zi pa tion, der Kampf des Lic htes mit der Fin ster niss, der all ge me i na Si eg 
der Freyhe it по слао ау то ру на зад у Беч.

У ово ме пи сму, Урош Ми лан ко вић се са го вор ни ку обра ћа са „Vi so ko-
po či ta e mi go spo di ne“, на зи ва ју ћи га и „Va še bla go ro die“ и „naš Vo žda slav ni“. 

7 Иа ко жи во то пис Уро ша Мил на ко ви ћа ко ји је на пи сао ње гов брат Ди ми три је твр ди 
да је због про бле ма са обр шта ром Урош Ми лан ко вић тра жио и до био пен зи ју 1835, те од-
сту пио са ме ста ау ди то ра и пре се лио се пр во у Трст, а за тим у Беч, што је по да так ко ји се 
од та да пре у зи ма у го то во свим об ја вље ним ње го вим би о гра фи ја ма, ово пи смо по сла то је 
из истог ме ста и пот пи са но истим чи ном ко ји је Урош Ми лан ко вић имао и у по след њем 
пи сму ро ди те љи ма, „U. Mi lan ko vić, C.K. au di tor U Gen ge šu, 1-a Mar ta 1842.“ Да ли је ово 
нов по да так за ње го ву би о гра фи ју, оста је нам да по ку ша мо да от кри је мо, али већ на ред на 
пи сма по сла та истом при ма о цу у За греб, од ко јих су са чу ва ни са мо са же ци, као и Га јев 
од го вор на њих, на ла зе по ши ља о ца на ред не го ди не на но вој, беч кој адре си.
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Иа ко ни су лич ни познaници, фи ло зоф се не ли би да се обра ти књи жев ни ку, 
по зна ју ћи Га је ве „tru di i za slu ge za ugnje te nu bra ću na šu hri sti an sku u Tur skoi 
i za, pro tiv sva ko ga ne pri a te lja, so je di nje nu na šu kr je post na rod nju“. На у чен у 
шко ли, а по себ но у ка сар на ма, да слу жбе на ко ре спо ден ци ја запoчиње не-
из о став ним ти ту ли ра њем, на кон оба ве ште ња о те ми сво је мол бе, мо же мо 
у овом пи сму да ви ди мо и пред у зет ног Уро ша Ми лан ко ви ћа, ко ји от кри ва 
и пра ву при ро ду сво га до пи са, по слов ну по ну ду вла сни ку штам па ри је. У 
же љи да спо ји ле по и ко ри сно, да у исти мах про ђе цен зу ру али и про на ђе 
из да ва ча, Ми лан ко вић се обра ћа на ме сто на ко јем спа ја ње ле пог и ко ри сног 
та ко ђе иду ру ку под ру ку, али без успе ха. У си ту а ци ји у ко јој је же ље на 
обо стра на ко рист, ау стриј ска цен зу ра по ка за ла се као над моћ ни ја, те до 
штам па ња овог де ла ни је до шло, али је све до чан ство о још јед ној стра ни 
фи ло зо фо ве лич но сти и о још јед ном ви ду ње го ве пи сне ко му ни ка ци је са-
чу ва но. 

Је зик свих Ми лан ко ви ће вих пи са ма сли чан је је зи ку по е зи је и про зе 
исто га ау то ра. По не кад се ау тор сво јим сти лом при ла го ђа ва фор ми, те на 
по чет ку и на кра ју свих пи са ма има мо об ли ке из ста ри јег пе ри о да раз во ја 
је зи ка, а по не кад га, ко ри ште њем об ли ка при клад ни јих за пад ној ва ри ја ти 
раз во ја је зи ка, фи ло зоф ин тен ци о нал но при ла го ђа ва при ма о цу, Љу де ви ту 
Га ју. По ред пи са ма пи са них по ро ди ци, у ко ји ма се ви ди ја сан раз вој ни пут 
ја ке ства ра лач ке ин ди ви де, за у зда не ау стриј ском офи цир ском уни фор мом, 
ви ди мо у пре пи сци са Га јем и офи ци ра ко ји се, на исти на чин на ко ји би 
во дио и слу жбе ну пре пи ску, обра ћа и по тен ци јал ном парт не ру у из да вач ком 
по слу.

9. закључак.Три пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа из ру ко пи сне за о став-
шти не Ми ла на Ше ви ћа, као и по слов на пре пи ска Ми лан ко ви ћа и јед не од 
сре ди шњих фи гу ра пан сла ви стич ког Илир ског по кре та, Љу де ви та Га ја, 
до но се нам још је дан по глед на жи вот и ства ра ла штво овог ау то ра. Об ја снив-
ши суд би ну ори ги нал них Ми лан ко ви ће вих ру ко пи са и њи хо вих пре пи са, 
те де таљ но ана ли зи ра ју ћи три ње го ва при ват на, те јед но ви ше по слов но 
пи смо, по ну ди ли смо јед но но во чи та ње за бо ра вље не гра ђе, ко ја ипак има 
вред ност, по на ма, пр во ра зред ног све до чан ста о ње ном ау то ру. Пи сма Уро-
ша Ми лан ко ви ћа све до че нам о при ват ној пре пи сци као ви ду по ро дич не и 
по слов не ко мун ка ци је, у ко јој мо же мо да ре кон стру и ше мо по је ди не аспек те 
сва ко днев ног при ват ног жи во та њи хо вог ау то ра. По ред до са да већ пред ста-
вље них до ступ них и са чу ва них фи ло зоф ских де ла, али и не дав но от кри ве-
не и ре ак ту е ли зо ва не по е зи је Уро ша Ми лан ко ви ћа, са да мо же мо, иа ко на 
ма лом узор ку, да упо зна мо овог ау то ра и као при ват ну и јав ну лич ност 
сво га вре ме на, као чла на јед не гра ђан ске по ро ди це и као пи сца по све ће ног 
суд би ни сво јих де ла. 
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Sr đan V. Or sić

THE LET TERS OF UROŠ MI LAN KO VIĆ  
FROM THE MA NU SCRIPTS OF MI LAN ŠE VIĆ

S u m m a r y

In or der to sup port the re af fir ma tion and re-ac tu a li sa tion of the works of phi lo sop-
her Uroš Mi lan ko vić (Dalj 1800 – Vi en na 1849), from the ma nu script le gacy of Mi lan 
Še vić, in this work, we bring three ori gi nal let ters that he sent as a sol di er to his pa rents, 
and the de ta ils from his writ ten cor re spon den ce with Lju de vit Gaj, one of the cen tral 
fi gu res of the pan-Sla vist Illyrian Mo ve ment. Ex pla i ning the fa te of the ori gi nal Mi lan-
ko vić’s ma nu scripts and the ir tran scripts, and analyzing in de tail three of his pri va te and 
one bu si ness let ter, this pa per of fers a new re a ding of the for got ten ma te rial, which has 
the va lue of first-class evi den ce of its aut hor and the ti me in which it was cre a ted. The 
let ters of Uroš Mi lan ko vić te stify abo ut pri va te cor re spon den ce as a type of fa mily and 
bu si ness com mu ni ca tion, in which we can re con struct cer tain aspects of the daily li fe of 
the ir aut hor. In ad di tion to the pre vi o usly pre sen ted ava i la ble and pre ser ved phi lo sop hi cal 
works, as well as the re cently di sco ve red po e try of Uroš Mi lan ko vić, we can now in tro-
du ce the phi lo sop her as a pri va te and as a pu blic fi gu re of his ti me: as a typi cal mem ber 
of a Ser bian ci ti zen’s fa mily of the first half of the ni ne te enth cen tury, and as a wri ter 
de di ca ted to de stiny of his works. 
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