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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ДУ ШАН ИВА НИЋ

ЕПИ ФА НИЈ СКА ОЗА РЕ ЊА

Опре дје љу ју ћи се да На гра ду „Мла ден Лесковaц” до ди је ли 
про фе со ру др Иви Тар та љи, жи ри се ру ко во дио пра вил ни ком Ма
ти це срп ске о тој на гра ди, узи ма ју ћи у об зир цје ло куп но дје ло и 
на уч но дје ло ва ње Иве Тар та ље, до књи ге Пе сма о пе сми, об ја вље
не 2013. го ди не у углед ном пла вом ко лу СКЗ. Го во ре ћи ов дје у 
име жи ри ја за На гра ду „Мла ден Ле ско вац”, и у сво је име, од мах 
ћу ре ћи да је про фе сор Тар та ља ме ђу оним дје лат ни ци ма срп ске 
књи жев но на уч не прак се ко ји ма та на гра да при па да од са мог ње
ног уста но вље ња. Да не по ми њем низ дру гих ак тив но сти, гдје је 
из ме ђу дру гих на уч них по сло ва са рад ник и уред ник Ма тичи них 
гла си ла (Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик) и еди
ци ја („Срп ска књи жев на кри ти ка”). 

Овом при ли ком мо рам по но ви ти оно што ве ћи на ме ђу на ма 
до бро зна: да Иво Тар та ља об ја вљу је од 1950, да кле ви ше не го је дан 
и по рад ни ви јек, да је од 1955. на Ка те дри за оп шту књи жев ност 
бе о град ског Фи ло ло шког фа кул те та, гдје ће сте ћи сва уни вер зи
тет ска зва ња и овом пред ме ту и обла сти да ти нов лик у основ ној 
на ста ви, у кур се ви ма за пост ди плом це, у мен тор ству за ма ги стар
ске и док тор ске те зе, у уџ бе ни ку из те о ри је књи жев но сти. Исто вре
ме но, с ди сер та ци јом По че ци ра да на исто ри ји оп ште књи жев но
сти код Ср ба (од бра ње на 1960, об ја вље на 1964. у из да њу СА НУ), 
тра је по све ће ност исто ри ји срп ске на у ке о књи жев но сти, срп ске 
фи ло ло ги је и срп ских фи ло ло шких ин сти ту ци ја. По ме ну та сту
ди ја, по оби ча ју Иве Тар та ље, но си мно го ви ше не го што ка зу је 
њен на слов: од пре гле да тра го ва на ших зна ња о књи жев но сти ма 
дру гих на ро да, до шла је до ствар них по че та ка ра да у овој на уч ној 
ди сци пли ни, с Те о до ром Пе тра но ви ћем, Ма ти јом Ба ном, Алек сом 
Ву ко ма но ви ћем, Ђу ром Да ни чи ћем, до Сто ја на Но ва ко ви ћа, ко ји 
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у про це су раз ви ја ња срп ске фи ло ло ги је одва ја про у ча ва ње срп ске 
и сло вен ских књи жев но сти од ка те дре оп ште књи жев но сти као 
по себ не обла сти. 

Та ко се са исто ри јом осни ва ња Ка те дре за оп шту књи жев ност 
и по че ци ма про у ча ва ња ове ди сци пли не сто пи ла и исто ри ја по
че та ка про у ча ва ња срп ске књи жев но сти, до осни ва ња по себ не 
ка те дре за њу. Мла ди на уч ник је од јед ном трај но са вла дао дви је 
пре пре ке и до се гао два ци ља: ота да се ни исто ри ја про у ча ва ња 
срп ске књи жев но сти, ни исто ри ја про у ча ва ња оп ште књи жев но
сти код нас не мо же из ло жи ти без ње го ве књи ге. Што је по себ на 
вр ли на, њен са др жај по чи ва на нај тје шњој ве зи по да тка из ар хи ва, 
из при ват не или слу жбе не пре пи ске и из „отво ре ног” фон да пе
ри о ди ке, све пра ће но про цје њи ва њи ма у ком па ра тив ном кон тек
сту од ре ђе них на уч них про це са. 

Ко је по ми слио да се том књи гом мла ди на уч ник на шао у 
то ко ви ма чи сто по зи ти ви стич ке књи жев не исто ри о гра фи је, био 
је и оспо рен и по твр ђен но вом ње го вом књи гом Ђу ре Да ни чи ћа 
лек ци је из есте ти ке („Про све та”, Бе о град 1968). Она је ви ше струк 
обра зац, те шко до сти жан при мјер кри тич ког при ре ђи ва ња дје ла 
ова кве вр сте. При ре ђи ва че ви ко мен та ри сва ки став из Лек ци ја про
вла че кроз мре жу ком па ра тив них ве за (ре ци мо да се уз па ра граф 
о иде а лу по ла зи од Пла то на, а до ла зи до Кан та, Хе ге ла, Шре е ра и 
Ло сје ва): на 37 стра ни ца основ ног (Да ни чи ће вог) тек ста до шло је 
ше зде се так стра ни ца ко мен та ра, у сит ни јем сло гу, те ко мен тар 
ви ше стру ко пре ма ша основ ни текст, че сто пре ра ста ју ћи у ма ле 
огле де о есте тич ким и књи жев но те о риј ским пој мо ви ма и иде ја ма. 

Да ни сту ди ја о по че ци ма из у ча ва ња оп ште књи жев но сти 
код Ср ба ни Ђу ре Да ни чи ћа лек ци је из есте ти ке ни су оста ле изо
ло ва не у опу су Иве Тар та ље по твр ђи ва ће се из но ва у ви ше при ли
ка и об ли ка, у на сло ви ма и име ни ма по члан ци ма у пе ри о ди ци и 
у збор ни ци ма: Љу бо мир Не дић, Бог дан По по вић, Сло бо дан Јо ва
но вић, Ње гош („Ка да су Ње го шу чи та ни Мил тон и Со фо кле?” – на
слов је јед не ма ле Тар та љи не књи жев но и сто риј ске ди ле ме), Ди сов 
псе у до ним (та ко ђе зна чај на уз гре ди ца), Ђор ђе На то ше вић и Ђор ђе 
Ан ђе лић, Сто јан Но ва ко вић и ње гов ро ман, Ан дер се нов пу то пис. 
Да нас су глав не од по ме ну тих сту ди ја те мељ са вре ме них зна ња о 
пре лом ној епо си срп ске књи жев не кри ти ке на гра ни ци ре а ли зма 
и мо дер не. 

У од но су на та кве окви ре При по ве да че ва есте ти ка – при лог 
по зна ва њу Ан дри ће ве по е ти ке („Но лит”, Бе о град 1979) до ла зи као 
из не на дан дар, и то оста је до да нас не за мјен љи во шћу и не над ма
ше но шћу! (То се нај бо ље ви ди по уче ста ло сти на во ђе ња При по ве
да че ве есте ти ке ме ђу сви ма ко ји се ба ве Ан дри ћем, да по ме не мо 



са мо Слав ка Гор ди ћа, Јо ва на Де ли ћа, Жа не ту Ђу кић Пе ри шић и 
Ти хо ми ра Бра јо ви ћа, а не сум њи во је та ко и у свим озбиљ ним ис
тра жи ва њи ма Ан дри ће ве по е ти ке.) Јо ван Де лић је по во дом но вог 
сли је да сту ди ја и чла на ка о Ан дри ћу у Тар та љи ној но вој књи зи о 
Ан дри ћу, срећ но на сло вље ној Пут по ред зна ко ва (Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1991), њи хо вог ау то ра на звао „мај сто ром књи жев но и сто
риј ске ми ни ја ту ре”. Ре као бих да Тар та љи на от кри ћа и ана ли зе 
че сто иду до епи фа ниј ских оза ре ња: не иден ти фи ку ју се са мо чи
ње ни це из дје ла, или про цес ње го вог на ста ја ња, већ се освје тља ва 
естет ска су шти на, онај не сво дљи ви оре ол са мог би ћа дје ла.

Ме ђу тим, кад се ди ја хро но пра ти рад Иве Тар та ље, ви ди се 
да су ови би се ри на ше књи жев но на уч не ми сли на ста ја ли у ра дио
ни ци јед ног „хлад но ко ва”, по сте пе ним ци је ђе њем, у ис цр пљи ва њу 
от кри ве них ис тра жи вач ких по ља. Би ла је то, тек се ка сни је схва
та, ис тра жи вач ка енер ги ја ко ја се исто вре ме но рас та ка ла у ви ше 
пра ва ца, од ра зр је ше ња псе у до ни ма или атри бу ци је тек сто ва до 
сло же ног кон тек ста але го рич носа ти рич них алу зи ја у срп ској про
зи кра јем ХIХ ви је ка; или у тра га њи ма за жан ров ским до ди ри ма 
уну тар уто пиј ских ви зи ја у срп ској пе ри о ди ци дру ге по ло ви не 
ХIХ ви је ка. 

Ме ђу нај љеп ше при мје ре те Тар та љи не „хлад но ков ке” спа да 
ма ли оглед „До ча ра ва ње” (1978), о ри је чи ко ја са др жи и чин и учи
нак, „ства ра ње де ла... и ње го во од је ки ва ње у све сти дру гог”, ри јеч 
ду бо ког, пра е сте тич ког по тен ци ја ла, ко ја ће ући у књи гу До пра
е сте ти ке („Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа”, Но ви 
Сад – Срем ски Кар лов ци 2007), гдје се чи та лац во ди „ка пра по че
ци ма по и ма ња ле пог” (А. Ло ма). По ме ни мо та ко ђе при мјер с отва
ра њем те ма ко је ће по ста ти те о риј ски ак ту ел не тек кра јем ви је ка 
(нпр. „Иво Ан дрић као чи та лац”, ка сни је „Пи сац као чи та лац и 
чи та лац као пи сац”). Али до то га те о риј ски и те мат ски ак ту ел ног 
тек ста до шло се му ко трп ним чи та њем Ан дри ће вих све за ка и пре
ко па ва њем ње го вих фа сци кли! 

Тим по во дом да до дам: у ври је ме (сва ко)ја ких те о риј скоме
то до ло шких ин ва зи ја у про у ча ва ње књи жев но сти (марк си стич ка, 
со ци о ло шка, фор ма ли стич ка, струк ту ра ли стич ка, ре цеп ци о ни
стич ка, де кон струк ци о ни стич ка, лин гви стич ка, кул тур но и сто риј
ска, род на), проф. Тар та ља се др жао, ре кло би се, по стра ни. Као 
да је сли је дио је зик и стил ау то ра ко ји ма се ин тен зив но, као ту мач 
и при ре ђи вач, ба вио – Љу бо ми ра Не ди ћа, Бог да на По по ви ћа и 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа. Та ко су на ста ја ла ње го ва стил ски мир на 
есе ји стич коана ли тич ка плат на, оза ре на от кри ћи ма и ве за ма ме ђу 
чи ње ни ца ма и от кр о ве њи ма ље по те књи жев них тво ре ви на и књи
жев не ми сли. 
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Ме ђу тим, ли ше ност про ла зних те о риј ских на но са и за но са 
не зна чи да Тар та љи ни тек сто ви ни су у до слу ху са са вре ме ним 
ис ку ством и иза зо ви ма ра зу ми је ва ња књи жев них тек сто ва. Без 
фор мал ног ин си сти ра ња на та квом ути ску, у по ступ ци ма ана ли зе 
или у уоп шта ва њи ма, код ње га се осје ћа ис тан чан те о риј скоесте
тич ки по рив: дје ло као про из вод спо ја тво р ца са чи та о цем, отво
ре ност сми сла за сва ког чи та о ца по на о соб; по том ста тус ту ма ча као 
струч ног чи та о ца. По у зда но зна мо да је Иво Ан дрић за Тар та љи
не чи та о це по стао оно што је сте тек по сред ством до ча ра ва ња или 
тре ну та ка срећ них про зра ка, из ни кли ца ми сли ње го вог ту ма ча 
(да узме мо јед ну ко ва ни цу Ла зе Ко сти ћа). 

Не мо же се у овој при ли ци до вољ но из дво ји ти до при нос про
фе со ра Тар та ље тек сто ло шким ис тра жи ва њи ма. Она се по ја вљу ју 
на ви ше рав ни: 1) по пу ња ва ју гра ђе ви ну ко ја се зо ве ау тор ски опус 
об ја вљи ва њем тек сто ва из за о став шти не, тих ве ли ких тра го ва на
ста ја ња зна ме ни тих дје ла („ПраЋу при ја”, „ПраАвли ја”); 2) утвр ђи
ва ње ау тор ства ано ним но или псе у до ним но об ја вље них тек сто ва 
(Ђор ђа На то ше ви ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Бог да на По по ви ћа, 
Иве Ан дри ћа и, у на шим да ни ма, По ла Ва ле ри ја); 3) об ја вљи ва ње 
и ана ли за гра ђе у из у ча ва њу стил ских, мор фо ло шких и дру гих ал
тер на ци ја на ста ја лих у ге не зи дје ла; 4) от кла ња ње по гре шних и 
сум њи вих атри бу ци ја; 5) си гур ни је ра зу ми је ва ње основ ног тек ста 
(из ме ђу оног што је пре цр та но, „на пу ште но гра ди ли ште”, и оно га 
што је ушло у основ ни текст)... 6) Ни је да ле ко од ово га ни от кри
ва ње за бо ра вље них пи са ца (као што је Ми лан Јо ва но вић Мор ски 
или есте ти чар и исто ри чар књи жев но сти Ђор ђе Ан ђе лић)! 7) Тај 
ће ток сво је вр хо ве има ти у при ре ђи ва њу иза бра них или са бра них 
дје ла Љ. Не ди ћа и Б. По по ви ћа...

Све би смо ово мо гли ра чу на ти у оче ки ва не ре зул та те, да про
фе сор Тар та ља ни је об ја вио књи гу Бе о град XXI ве ка: Из ста рих 
уто пи ја и ан ти у то пи ја (СКЗ, Бе о град 1989): мо за ик сту ди ја, ова 
књи га пре до ча ва исто ри ју иде ја и сли ке ста рог Бе о гра да, а из над 
све га ин те лек ту ал ну ат мос фе ру у омла дин ској ге не ра ци ји ше зде
се тих/се дам де се тих го ди на XIX ви је ка! Ау тор је успио да око атри
бу ци је јед ног из у зет ног тек ста („Бе о град по сле 200 го ди на”) чи та о ца 
др жи на пу те ви ма сум њи, прет по став ки, мо гућ но сти, ис пи ту ју ћи 
опус не ко ли ци не пу бли ци ста и књи жев ни ка: стал но га во ди ка 
из ла зу, па га вра ћа у по ље не из вје сно сти, као да ужи ва у ба са њу по 
шу ма ма срп ске пе ри о ди ке, по фон до ви ма срп ских ар хи ва и ру ко
пи сних одје ље ња би бли о те ка и на уч них уста но ва. По шав од пот пи
са – јед на звје зди ца ис под тек ста – по сту пак атри бу ци је од вео је 
про фе со ра Тар та љу у из у ча ва ње ци је лог кру га књи жев них дје лат
ни ка с пи та њем: „Ко је мо гао би ти ау тор?” За др жао се на Ми ла ну 
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Јо ва но ви ћу Мор ском, чо вје ку ре не сан сног ко ва, ље ка ру, про фе со ру, 
пу то пи сцу, ау то ру спи са о пу те ви ма на прет ка; по том је у мо гу ће 
ау то ре укљу чен круг са вре ме ни ка (Змај, На то ше вић, В. Ђор ђе вић, 
В. Јо ва но вић, Дра ги ша Ста но је вић, али и С. Но ва ко вић, по ред 
смје ста од ба че них, Алим пи ја Ва си ље ви ћа и Ми ла на Ку јун џи ћа)... 
И то је тра ја ло све док ни је от крио по да так да је ау тор тек ста Ђор ђе 
На то ше вић. Али то от кри ће скру пу ло зном и опре зном ис тра жи ва
чу ни је до вољ но: он тра га за уну тар њим зна ко ви ма ау тор ства, сти
лом, ми сли ма, ри је чи ма и про сто ри ма, ка ко ка же, „за уто пиј ска 
ма шта ња, за сме ла ви ђе ња и пред ви ђа ња бу дућ но сти”. По шао је 
за во де ћим иде ја ма не пот пи са ног тек ста и тра жио ана лог не иде је 
у дру гим члан ци ма прет по ста вље ног ау то ра. Ту су се на шли еко
ло ги ја, ур ба ни зам, ар хи тек ту ра, ње го ва ње здра вља, ма кро би о
тич ка ис хра на, ду го вјеч ност чо вје ка, ра но ра ни лач ке на ви ке, за
шти та жи во ти ња, пу те ви и тр го ви на, ин ду стри ја, ма ши неро бо ти, 
енер ге ти ка, удру жи ва ња, чи сти ја вје ра, жи вот у све ми ру, упра ва, 
шко ла, учи те љи, љу бав/же нид ба/удад ба, жен ска за ни ма ња, књи
ге и би бли о те ке, на че ла кри ти ке. У срп ској тек сто ло шкој прак си 
те шко ће се на ћи сли чан, ка мо ли рав но пра ван, при лог ис тра жи ва њу 
ау тор ства ано ним но или псе у до ним но об ја вље них тек сто ва: на
стао је мо за ик ма њих или ве ћих огле да о мо гу ћим ау то ри ма, књи
жев ној ат мос фе ри, иде ја ма епо хе, пе ри о ди ци...

Иво Тар та ља је до кра ја по све ћен оно ме што ра ди и чи та. (Кад 
ми је јед ним крат ким пи сам це том за хва лио на књи зи Осно ви тек
сто ло ги је, ус пут је до дао да та мо гдје опи су јем штам пар ску гре
шку сто ји – гра шка. Ота да ми је та гра шка дра жа од ико је дру ге 
гре шке!) Као при мјер те по све ће но сти дру гом ви ше не го се би 
по ме ну ћу књи гу Во ји на Ра ки ћа, јед ног од по сљед њих слу ша ла ца 
Бог да на По по ви ћа на Бе о град ском уни вер зи те ту (Бог дан По по вић: 
Из раз го во ра и се ћа ња дав них, Бе о град 2004), ко ју је бри жљи во 
при ре дио про фе сор Тар та ља: све вр сте и сте пе ни ау то ри за ци је 
тек ста гра фич ки су раз лу че не, а по је ди на мје ста у фу сно та ма под
у пи ра на су ко мен та ри ма из дру гих из во ра и уви да, од но сно из 
до са да шњих из у ча ва ња По по ви ће вог жи во та и ра да или Ра ки ће
вог ба вље ња сво јим про фе со ром. У кра ћем пред го во ру је ука за но 
на ври јед ност По по ви ће вих од го во ра, с оби љем не по зна тих по да
та ка о ње го вој мла до сти, шко ло ва њу, лек ти ри, ро ди те љи ма и на
став ни ци ма, пи сци ма ко ји ма се ба вио (Јо ван Ду чић), Пр вом свјет
ском ра ту, по ли ти ци, мо нар си ма, по сљед њим мје се ци ма у Бе о гра ду 
под са ве знич ким бом ба ма. Пра те ћи Ра ки ћев текст и ка зи ва ња чу
ве ног про фе со ра на по ме на ма, про фе сор Тар та ља је на чи нио го то во 
си ноп тич ке та бли це доц ни јих на по ра срп ске књи жев не исто ри о
гра фи је да се дје ло Бог да на По по ви ћа из у чи и об ја ви. Про и за шла 
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из ви ше стру ког пи је те та пре ма Во ји ну Ра ки ћу, Тар та љи ном про
фе со ру ру ског је зи ка, а Ра ки ћа пак пре ма с вом про фе со ру тео ри је 
књи жев но сти и есте ти ке на Фи ло зоф ском фа кул те ту, ова књи га је 
пра ви обра зац ка ко се гра ди и одр жа ва ла нац на уч не тра ди ци је и 
чу ва ју ве зе из ме ђу ге не ра ци ја.

Нај но ви ја књи га Иве Тар та ље, об ја вље на у ре дов ном ко лу 
СКЗ, 2013, Пе сма о пе сми, по све ће на је пје снич ком ства ра њу, ка ко 
је о то ме пи са но и го во ре но у књи жев ним дје ли ма од Хо ме ро вог 
при ча ња у Оди се ји (гдје при ча ње слав ног Ита ча ни на за ди вљу је 
„као што пе ва ње пе ва ча оча ра ва”), у Ари сто фа но вим ко ме ди ја ма, 
Ха мле ту, на род ним пје сма ма у Ву ко вим зби р ка ма, Зма ју, Ду чи ћу, 
Пи ран де лу, Пру сту, Це са ри ћу, Ан дри ћу, Вла ди ми ру По по ви ћу, 
Миљ ко ви ћу, Де сан ки Мак си мо вић, Бор хе су, Дра го ми ру Брај ко ви ћу 
или Мо ми Ка по ру, до ша љи вог пи та ња или ша љи вог од го во ра на 
озбиљ но пи та ње ка ко по ста ти пи сац. Син таг ма „пје сма о пје сми” 
је, ка ко би ре као ау тор књи ге, „са бир но со чи во” за ци је ли круг 
огле да о при ро ди ства ра лач ке са мо сви је сти и ства ра ла штва као 
„огле да ла у огле да лу”, уз то у не пре ста ном тка њу и пре пле ту ни ти 
из до ма ћих и ино стра них књи жев них ри зни ца.

„Јест свуд ње ко гр ја де ни је у все ле не вешчма, / К’о у пје сне 
слич не гла су и спле те ним реч ма”, пи сао је Па вле Со ла рић по чет
ком ХIХ ви је ка, као да се до зи ва с при зи ви ма Да гла са Хоф ште те ра 
и ње го ве иде је о „чуд ним пе тља ма”, ко ја се ци ти ра у уво ду Пе сме 
о пе сми. Ста ри срп ски пје сник је сло же ност и ди на ми ку пје снич
ке ри је чи упо ре дио с ди на ми ком ва се ље не! Ве ће по хва ле по е зи ји 
те шко је на ћи у срп ској књи жев но сти до Зма је ве „Пе сме о пе сми”. 

Из у зет на ври јед ност Тар та љи ног пи сма ни је по сље ди ца са мо 
оно га што зо ве мо ин ту и ци јом, да ром, ми шљу, ве ли ком на чи та но
шћу, ве ли ким зна њи ма, ис тра жи вач ком енер ги јом већ и ме то до
ло шке усмје ре но сти на чи ње ни цу, по тра гу за чи ње ни цом и ње ним 
ве за ма с дру гим чи ње ни ца ма и чи ни о ци ма. За ау то ра Пе сме о 
пе сми ври јед ност от кри ве не чи ње ни це за ви си од ње не уло ге у 
раз от кри ва њу ра спо на сми сла цје ли не ко јој при па да. А та кав сми
сао се ства ра по сте пе но: за про фе со ра Тар та љу се мо же ре ћи да је 
од ро да Ла зе Ко сти ћа. Ко стић на и ме за се бе ка же да, у по ре ђе њу са 
Зма јем (ко ји „ку је док је вру ће”, а „чим угле да ви лу, не пу шта је”), 
он пак ни кад ни је био „бр зац”, већ „хлад но ков”, „сту ден клеп”. Тар
та ља сво је на ла зе оста вља да се кри ста ли зу ју и до зи ва ју, ста па ју 
с вла сти тим или ту ђим на ла зи ма и из ра ња ју у но вом ру ху; или им 
при ла зи с нео че ки ва но но ве стра не, го то во у иро нич ној дис тан ци: 
нпр. по ана ли зи Зма је ве „Пе сме о пе сми”, гдје се на шла и исто ри
ја ре цеп ци је, и пи та ње жан ра, и ве за са ли стом (илу стра ци ја ма) 
Не вен, гдје је об ја вље на, и са дру гим Зма је вим пје са ма, по сли је 
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на во да из пред го во ра Мла де на Ле сков ца – да ће она док је срп ског 
је зи ка „чи ни ти по нос и част срп ске књи жев но сти” – Тар та ља ће 
ука за ти на до при нос те чу ве не пје сме књи жев ној ми сли, из дво
јив ши ри јеч до ча ра ва ти, до ча ра ва ње, ко јој је, ве ли ау тор, те шко 
на ћи за мје ну у ве ли ким европ ским је зи ци ма. Тај на гли за о крет, 
оду ше вље ње на из глед сит ни цом, то је оно оду ше вље ње ко је про
фе сор Тар та ља не пре ста но иза зи ва код сво јих чи та ла ца, свра ћа ју ћи 
им па жњу на оне по је ди но сти ко је су са бир но со чи во епи фа ниј ског 
деј ства умјет нич ких дје ла!!! Тар та љи на ана ли за чу ве не Зма је ве 
пје сме, ње ног штам пар ског кон тек ста, жан ров ских ди мен зи ја, 
уну тар њих до ди ра ста је уз нај бо ље ана ли зе Зма је ве ли ри ке, би ло 
да их тра жи мо код Ле сков ца, би ло Дра ги ше Жив ко ви ћа и Па вла 
По по ви ћа. Пе сма о пе сми је у на шој кри ти ци, у ра до ви ма про фе
сор ке Мар че тић и про фе со ра Де ли ћа и Ми ки ћа, већ опи са на као 
круп но дје ло на ше на у ке о књи жев но сти, па се ја ов дје не бих с 
њи ма оти мао за до бро ка за ну ми сао. Али се о на уч но дје ло Иве 
Тар та ље у за јед нич ком за до вољ ству оти ма ју све стру ке или обла
сти про у ча ва ња књи жев но сти у нас: и те о ри ја, и исто ри ја срп ске 
књи жев но сти, и ком па ра ти сти ка, и тек сто ло ги ја, и по е ти ка, од
но сно есте ти ка. 

Кад у При по ве да че вој есте ти ци ци ти ра Дил та је ву тврд њу 
да ве ли ког исто ри ча ра чи ни по ве за ност сна ге и ши ри не вла сти тог 
жи во та с по тре бом да се пре да ту ђем жи во ту, да „из гу би у ње му 
сво је Ја”, ре као бих да је Иво Тар та ља у том пре да ва њу књи жев ној 
ри је чи и дје лу по твр дио сво је Ја и ство рио тек сто ве ко ји ма њи хо
ви чи та о ци пре да ју сво је ја. Не знам ка ко бих тач ни је из ра зио 
за до вољ ство и чар дру же ња с ра до ви ма до бит ни ка На гра де „Мла
ден Ле ско вац”.*

* Реч из го во ре на при ли ком до де ле На гра де „Мла ден Ле ско вац” Иви Тар
та љи, у Ма ти ци срп ској, 11. ју на 2015. го ди не. 




