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ИВО ТАР ТА ЉА

НА ГРА ДА „МЛА ДЕН ЛЕ СКО ВАЦ”

Ува же ни ча сни ци и дра ги го сти,
На гра да ко ја ми се да нас ова ко све ча но до де љу је оба ве зу је 

ме на ис кре ну за хвал ност и јед но при зна ње: при зна ти тре ба да то 
ни је пр ва на гра да ко ју ми Ма ти ца срп ска уру чу је.

Без све ча но сти, али не без истин ског уз бу ђе ња, ве ли ку на гра
ду пру жи ла ми је Ма ти чи на Би бли о те ка сво јим фон дом рет ке пе
ри о ди ке у дав не да не кад сам при пре мао док тор ску ди сер та ци ју 
и кад сам мо гао у чи та о ни ци узи ма ти са пул та на ру че не но ви не 
и ча со пи се из ХIХ ве ка, штам пу ка ква се ниг де дру где не би мо гла 
до би ти за пре гле да ње и чи та ње. Са не ким раз ло гом на ђо ше се ту 
Срб ска но ви на или Ма га зин за ху до же ство, књи же ство и мо ду, 
Пе штан скобу дим ски ско ро те ча, Ју жна пче ла и слич ни ра ри те ти.

Осам де се тих го ди на ми ну лог ве ка, на по ре до са при бли жа
ва њем ХХI ве ка, био сам жи во об у зет јед ним да ле ко ви дим опи сом 
Бе о гра да у ХХI ве ку, об ја вље ним у Срп ском омла дин ском ка лен
да ру за 1871. го ди ну. По ет ски на дах нут ви зи о нар ски текст под 
на сло вом „Бе о град по сле 200 го ди на” био је без пот пи са. Ис под 
тог тек ста је би ла са мо јед на ти по граф ска зве зди ца (па ху љи ца). 
Не би ли се псе у до ним раз ре шио, на ме та ло се стр пљи во тра га ње. 
На кра ју кра је ва се да ло ра за бра ти да та јан стве ни ау тор ни је ни ко 
дру ги не го Ђор ђе На то ше вић, ле кар и пе да го шки пи сац, ен ци кло
пе дист про све ти тељ ског ко ва у чи ју су бо га ту, пре бо га ту би о гра
фи ју ушле и го ди не кад је био пред сед ник Ма ти це срп ске.

При ву чен ре зул та ти ма ве ли ког пре га о ца, по ку шао сам да у 
све шчи ци под на сло вом „Ђор ђе На то ше вић на Ву ко вим по сло ви ма” 
опи шем ње го ве фол кло ри стич ке ре зул та те. По ка за ло се да они 
об у хва та ју, из ме ђу оста лог, 6.870 хи ља да при ку пље них по сло ви
ца и уз ре чи ца или, ка ко би Вук ка зао, „у оби чај узе тих ре чи” и, 
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та ко ђе, три хи ља де за го нет ки по хра ње них у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске.

Ра ди про у ча ва ња ви зи о нар ског тек ста тре ба ло је ус по ста вља ти 
оп се жну би бли о гра фи ју ау то ро вих тек сто ва, ма хом не пот пи са них. 
По ка за ло се да ве ћи на утвр ђе них на пи са Ђор ђа На то ше ви ћа от кри
ва под ло гу за ни мљи вих ма шта ња о све ту бу дућ но сти и у исти мах 
пру жа нај бо љу по твр ду да је пре по зна ти ау тор ау тен ти чан. Сто га 
сам на стра ни ца ма сво је књи ге Бе о град ХХI ве ка: Из ста рих уто
пи ја и ан ти у то пи ја су че лио по ду дар не те ме ви зи о нар ског тек ста 
и те ме из спи са На то ше ви ће вих. На ста ли су та ко у књи зи крат ки 
члан ци на те ме еко ло ги ја, ур ба ни зам, ар хи тек ту ра, не го ва ње здра
вља, ма кро би о тич ка ис хра на, ду го веч ност чо ве ко ва, 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 ве 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.

Из не над на на гра да ка кву ни слу ти ти ни сам мо гао че ка ла ме 
је у Ру ко пи сном оде ље њу ка да сам у кар то те ци тра жио спи се и 
цр те же за ни мљи вог пу то пи сца и по ли хи сто ра Ми ла на Јо ва но ви ћа 
„Мор ског”. Са ли сти ћи ма у кар то те ци о овом Ми ла ну Јо ва но ви ћу 
до ди ри ва ли су се и ти ска ли, по азбуч ном ре ду ле по сло же ни, ли
сти ћи са на сло ви ма до ку ме на та из ру ко пи сне за о став шти не јед ног 
дру гог Ми ла на Јо ва но ви ћа, име ња ка ко ји свом пот пи су до да је и 
пре зи ме по уја ку ко ји га је уси нио – Сто и ми ро вић. Ис пр ва смет ња 
у пре гле да њу гра ђе ра ди ко је сам при шао фи о чи ци, у не ком маг
но ве њу ова дру га гра ђа при ву кла је мо ју глав ну па жњу. Ука за ло 
ми се ве ли ко оби ље до ку ме на та ко ји се од но се на ча со пис ХХ век 
и уло гу Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа у по кре та њу, из да ва њу 
и по пу ња ва њу тог ча со пи са. А упра во ча со пис ХХ век био је у жи жи 
рас пра ве ко ју сам у оно до ба во дио у По ли ти ци до ка зу ју ћи да Иво 
Ан дрић ни је мо гао би ти ау тор чла на ка пот пи си ва них псе у до ни мом 
Pa tri us, ка ко је оних да на го ди не 1980. био на бе ђен. Злоб ни ко мен
та то ри у та да шњем гла си лу Фо кус од мах су ско чи ли са па ко сним 
до пи си ма, у сти лу: „Иву Ан дри ћа ни ко ни је мо гао при си ли ти да 
као књи жев ник – да је био ро до љуб – пи ше и об ја вљу је члан ке у 
сла ву та да шњег про ту на род ног ре жи ма.”

Ко ли ко сам знао и умео, осло нио сам се на сво је ис пи ти ва ње 
сти ли стич ког и би о граф ског ка рак те ра јер дру гим до ку мен ти ма 
ни сам рас по ла гао. И гле! Са да су ми у Ма ти ци, од је дан пут, из вор
ни ма те ри ја ли са ми, или тач ни је уз по моћ ва зда пред у сре тљи во га 
До бри во ја Нађ вин ског, до шли под ру ку.

У сво јим днев ни ци ма, ко је као ма ну скрипт чу ва Ру ко пи сно оде
ље ње (а од 2000. го ди не по сто је и као књи га у штам па ном об ли ку), 
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Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић бе ле жи на дан 1. фе бру а ра 1938: „Иза
шао је ХХ век. Ни јед но ве ли ко име: Ду чић, Ан дрић, Иси до ра итд. 
не ће да ра де на то ме ча со пи су...” А у днев ни ку од ја ну а ра 1939, 
ме ђу по сло ви ма ко је сам оба вља Јо ва но вић Сто и ми ро вић је за бе
ле жио: „у 6 на бр зи ну члан ци Ран ку за ХХ век о спољ ној по ли ти ци.” 
Ран ко (Ран ко Мла де но вић) је био уред ник ча со пи са. Ви ше ни је 
оста ло ме ста сум њи ко је сто јао иза се ри је спољ но по ли тич ких ко
мен та ра бр зо пле то и нео д го вор но при пи са них Ан дри ћу. (За нај пот
пу ни ју исто ри ју це лог тог слу ча ја оста је текст „Јед на би бли о граф ска 
по гре шка”, об ја вљен у дру гом из да њу књи ге Пут по ред зна ко ва, 
Ис точ но Са ра је во 2006.)

Нај све жи ја је у мом се ћа њу јед на на гра да ко јом сам не дав но 
по ча шћен под овим кро вом, у Ма ти ци срп ској увек отво ре них вра
та. Реч је о тре нут ку кад сам при мио у ру ке и сни мио ста ри ма сти
лом ис пи са ни ру ко пис ни ка да непро у че ног фи ло зо фа Уро ша Ми
лан ко ви ћа, спис у ко јем се кри је цео ци клус ње го вих пе са ма из 
сту дент ских да на. От крио их је Ан дри ја Стој ко вић и ви ше ни је 
би ло те шко схва ти ти ка кво по вла шће но ме сто те пе сме за слу жу ју 
у исто ри ји књи жев но сти. Ве ру јем да ће о то ме је дан пут би ти ре чи 
у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.

Књи га Пе сма о пе сми – ши ром књи жев но сти, ко ју је углед ни 
бла го на кло ни жи ри оце нио као до стој ну ви со ке на гра де, на не по
сред ни ји на чин је ве за на за жи во и мно го стра но де ло ва ње Мла
де на Ле сков ца чи ње ни цом да је упра во тај па жљи ви при ре ђи вач 
Зма је вих Ода бра них де ла из 1949. го ди не за ми слио и ор га ни зо вао 
на уч ни скуп у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти по во дом 150 
го ди на од ро ђе ња Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја. По зван да уче ству јем 
на том на уч ном ску пу, иза брао сам да го во рим о чу ве ној Зма је вој 
по е ми „Пе сма о пе сми”. Мо јим ре фе ра том, до со ље ним по да ци ма 
из Ма ти чи ног Ру ко пи сног оде ље ња, за по чет је рад ни део ску па и 
текст ко ји сам та да про чи тао, не знат но до ра ђен, на ћи ће се у са
да шњој књи зи као пр ви под сти цај – да не ка жем ин спи ра ци ја, али 
сва ка ко као њен на слов и иде ја во ди ља, оквир на кон цеп ци ја.*

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




