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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ

ТРАЈ НА ПРИ ВР ЖЕ НОСТ

При ли ка је та ква, ле па и не баш сва ки да шња, а слич не су у 
да на шњем вре ме ну у скло пу оп штих гр ба вих окол но сти све ре ђе, 
да се би на по чет ку обра зло же ња за што се про фе со ру Иви Тар та
љи до де љу је На гра да „Ђор ђе Јо ва но вић” мо гу до пу сти ти сло бо ду 
лич ног све до че ња. Не бих по себ но обра зла гао уме сност те сло бо
де, јер ве ру јем да ће се то из да љих ре чи већ не ка ко са мо по се би 
раз у ме ти. Па се, да кле, се ћам: Ево ће уско ро би ти пу них че тр де сет 
го ди на от ка ко је ге не ра ци ја сту де на та ју го свет ске књи жев но сти 
на Фи ло ло шком фа кул те ту ко јој сам при па дао ушла на свој пр ви 
час, у Са лу 11, ко ја је већ пам ти ла мно го то га, да он да и у свим на
ред ним де це ни ја ма упам ти још си ја сет ва жних, ма ње ва жних и 
бе зна чај них де та ља на ших по је ди нач них суд би на и на ше оп ште 
исто ри је. Пр ви про фе сор ко га је та ге не ра ци ја ви де ла ка ко пред 
њих ула зи у слу ша о ни цу, да би им одр жао увод но пре да ва ње из 
пред ме та Те о ри ја књи жев но сти, био је Иво Тар та ља. Са ла је, до бро 
пам тим, јер се тре ну ци ини ци ја ци је, ма ка кве и ма ко је, не у мо љи
во до бро пам те (не бле де ни ка ко!), би ла дуп ке пу на, сто га што су 
на ста ву то га пред ме та под оба ве зно слу ша ли и сту ден ти дру гих 
сту диј ских гру па. 

Тар та ља, за нас зе лен це у том ча су чу вен са мо по пре зи ме ну, 
јер смо од јед ног дру гог Тар та ље као основ ци учи ли пе сме из чи
тан ки, по же лео нам је до бро до шли цу и од мах по чео са обра зла
га њем пр ве лек ци је, шта је те о ри ја књи жев но сти и че му слу жи. 
Го во рио је ис по ти ха, али вр ло ја сно и раз го вет но, пре ци зно и ра
зу мљи во до по след њег сло ва. И та ко то ком це лог пр вог и дру гог 
се ме стра, увек узор но при пре мљен, усед сре ђен, ка дар и да ка же 
и во љан да са слу ша. О, да, ту се има ло шта на у чи ти! Да то ни је 
са мо мо ја при чи на или, да ле ко би ло, не ко на кнад но до ми шља ње, 
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све до чи и чи ње ни ца да су Тар та љи на пре да ва ња би ла под јед на ко 
до бро по се ће на и на по чет ку школ ске го ди не, што је бру цо шко за
ко но пра ви ло, али и на са мом из ма ку дру гог се ме стра, ка да се мла
ђа ри ја при вик не, стек не са мо по у зда ње, на у чи да про це њу је где се, 
шта, ко ли ко и од ко га мо же до би ти, па се он да, пре не го што на сту
пи ис пит на гро зни ца, по ма ло и рас пу сти; мај у Бе о гра ду је леп, и 
млад чо век би та да на три ста стра на. Јед на од тих три ста, не где при 
вр ху топли сте, би ла је за нас упра во слу ша о ни ца број 11; ту се, 
на и ме, до би ја ло зна ње, осло бо ђе но ака дем ске пи ро тех ни ке, сту ди
о зно, ра зло жно, си сте ма тич но, и, што је нај бит ни је, упо тре бљи во 
зна ње. И ко је ка сни је по ло жио те о ри ју код Тар та ље, увек са пра
вич но од ме ре ном и за слу же ном оце ном, мо гао је да ка же да је од
шкри нуо вра та ду бљег раз у ме ва ња књи жев но сти и да је по не што 
о њој на у чио, да је до био те мељ на ко јем ће, или не ће, већ пре ма 
на хо ђе њу, пре ди спо зи ци ја ма и да љим зби ва њи ма што чи не жи вот, 
на ста ви ти да по ди же и гра ди не ку сво ју ви зи ју те враж је умет но
сти, над чи јом згра дом кро ва не ма, ни ти га мо же би ти. 

Са ових не ко ли ко ма ло пре ђа шњих име ни ца и при де ва нео сет
но сам пре шао и на оно што бих у пре ра ном за кључ ку о књи зи 
Пе сма о пе сми, за ко ју Ива Тар та љу на гра ђу је мо На гра дом „Ђор ђе 
Јо ва но вић”, мо гао ре ћи, па ћу их од мах и по но ви ти: књи га је то из
ра ђе на сту ди о зно, ра зло жно и си сте ма тич но, али, до да јем сад, и 
на пи са на ин вен тив но, от кри ва лач ки, упра во хе у ри стич ки, из оне 
тач ке у вре ме ну ко ја је, рил ке ов ски ре че но, мо гу ћа тек по сле го ди
на и де це ни ја, де це ни ја и го ди на сва ко дев ног дру же ња са књи га ма, 
са све том књи жев но сти и са књи жев но шћу све та. Оно нај ва жни је, 
ба рем за ме не на ва жни је, оста ви ћу за крај. Да вам пре то га ка жем 
о че му све је сте Тар та љи на Пе сма о пе сми. То је, осим у јед ном слу
ча ју (јер ми се чи ни да је текст о Бор хе со вим бес крај ним књи га ма 
мо рао ићи на пред у са др жа ју, не то ли ко што го во ри о то ме ка ко 
Бор хес ми сли о дру гим слав ним име ни ма и шта ви ди у њи хо вим 
књи га ма, већ због ши ри не и уни вер зал но сти по гле да што га Тар
та ља у ње му отва ра) хро но ло шки срећ но на ђен, из ло жен и узгло
бљен низ ма њих огле да и оп шир ни јих сту ди ја о то ме ка ко књи жев
ност ви ди са му се бе. И то у свим мо гу ћим об ли ци ма, ви до ви ма и 
ва ри је те ти ма, од ау то те ма ти за ци је, пре ко екс пли цит не и им пли
цит не по е ти ке, по том са мо ре флек си је или, ка ко би се то струч ни је 
ре кло, ау то ре фе рен ци јал но сти, па удва ја ња, пре два ја ња и умно
го стру ча ва ња пи шче вих, ау тор ских, при по ве дач ких, пе снич ких, 
фик ци о нал них и ак тан ци јал них та ча ка гле ди шта, до ин тер и ме
та тек сту ал но сти. 

Све што је ре че но по ве за но је и учвр шће но фа сци нант ном мре
жом нај ра зли чи ти јих и не баш оче ки ва них по да та ка и ана ло ги ја 
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из све та умет но сти ре чи, уз дуж и по пре ко вре ме на, са Тар та љи ним 
основ ним на у мом да се осна жи пра ста ра а трај но жи ва и увек ак ту
ел на иде ја пре ма ко јој се та умет ност ипак нај бо ље мо же раз у ме
ти по мо ћу ње са ме, на осно ву оно га што она о се би ми сли, го во ри 
или сим бо лич ки на го ве шта ва. У том по гле ду ви ше је не го ин ди ка
ти ван под на слов књи ге – „ши ром књи жев но сти” – по сми слу ко ји 
су ге ри ше го то во јед на ко пра ван на сло ву Пе сма о пе сми. Упра во 
та ко, ра зно вр сност и флек си бил ност уви да у књи жев не фе но ме не 
нај ра зли чи ти јих мо гу ћих епо ха и пи са ца ва жна је осо би на Тар та
љи ног пи са ња о пи са њу, ко је ни ка да не скли зне у про из вољ ност с 
јед не, или у схо ла сти ку с дру ге стра не, а то су опа сно сти ко је пра
те по ду хва те слич не, ин те гра ли зу ју ће вр сте, за раз ли ку од оскуд
но сти и су во ће усред сре ђи ва ња на са мо јед ну, оде ли ту књи жев ну 
по ја ву, као да она мо же да по сто ји са мо за се бе, и по се би, ми мо 
све та и све га дру гог на пи са ног. 

Тар та љи но „ши ром књи жев но сти” под се ћа нас, на рав но, на 
ак си о мат ски Ели о тов став да се ни јед на књи жев на тво ре ви на не 
мо же об ја сни ти без од го ва ра ју ћег кон тек ста, ни ти без дру гих тек
сто ва, слич не или раз ли чи те вр сте, све јед но ка ко јој и ко јим ме то
дом или без ње га при сту па ли, од би о гра фи зма ко ји се, по сле свих 
кри ти ка што их је пре тр пео, ипак не од ба цу је, до оних има нент них 
чи та ња ко ја су пре по кри ла ми ну ли књи жев ни век, а са ко ји ма је, 
раз у ме се, ау тор пом но упо знат, али се њи ма не раз ме ће већ, на 
тра гу ми сли ста ре кри ти чар ске шко ле ко јом се та ко ђе акри бич но 
ба вио, пи ше књи жев но о књи жев но сти. Не им пре си о ни стич ки, 
сле дом сло бод них асо ци ја ци ја, не го баш књи жев но, а под у пр то 
сна жним ар гу мен ти ма и рет ким зна њи ма, од тек сто ло ги је до пси
хо ло ги је, од вер си фи ка ци је до на ра то ло ги је, од фи ло ло ги је до 
исто ри је, па та ко ре дом, уна пред и уна зад, уз дуж, по пре ко и уна
крст, по чев од увод не рас пра ве о са мо о глед ну тој лир ској пе сми 
из ри зни це свет ске по е зи је, пре ко Оди се је вих двој нич ких из ми
шља ња, за тим ин тер по ла ци је и пре о сми шља ва ња еле ме на та хе лен
ске тра ге ди је у Ари сто фа но вој ко ме ди ји, кључ них цр та Ха мле то
ве дра ма тур ги је, зна че ња пој ма пе сме од но сно по пев ке из Ву ко вих 
зби р ки, па пре ко Зма ја, Ду чи ћа, Пи ран де ла, Пру ста, До бри ше Це
са ри ћа, по том и за Тар та љу и све нас не за о би ла зног Ан дри ћа (а две 
ра ни је Тар та љи не књи ге о пи сцу Про кле те авли је, тре ба ли да под
се ћам, не за о би ла зна су лек ти ра за све ан дри ћо ло ге), те, да љим сле
дом, Вла ди ми ра По по ви ћа, Бран ка Миљ ко ви ћа и Де сан ке Мак си
мо вић, до на ших са вре ме ни ка, ма ње или ви ше чи та них и зна них, 
све до Бо ри са Аку њи на, Мо ме Ка по ра и оног не за бо рав ног ве сел
ни ка и ен ту зи ја сте Пе тра Ми ти ћа Жу ће, ко ји је ле тео од јед не до 
дру ге на ше књи жев не ве че ри еда би, од оно га што је на њи ма 
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на па бир чио, на пи сао књи гу Ка ко по ста ти пи сац. И то Тар та ља 
ра ди са раз ло гом и са ме ром, хо те ћи да нам по ка же да јед на те иста 
оп се си ја – ка ко раз у ме ти књи жев ност и ка ко ме та фо рич ки, у ње
ним окви ри ма, пред ста ви ти то раз у ме ва ње – пра ти све пи сце, од 
нај ве ћих до оних ко је и нај бли жа род би на ла ко за бо ра ви.

По што ва ни и дра ги про фе со ре Иво, свој већ обе ћа ни оп шти 
ути сак о чи та њу ва ше књи ге, у ко јој сам ужи вао и из ко је сам – не ма 
ми дру ге, јер сту дент, чак и ка да и сам по ста не про фе сор, оста је 
сту дент пред сво јим про фе со ри ма – опет учио и учио, са оп шти ћу 
Вам то ном лич ног обра ћа ња, ве ру јем да се из оно га што сам до 
са да ре као са мо по се би раз у ме за што баш та ко. Ва ша књи га, ба
рем је та кво мо је сма тра ње за ко је сам си гу ран да ће га и по не ко 
дру ги из да нас по мно го че му ана хро ног ака дем ског све та са мном 
по де ли ти, чу ва до сто јан ство и озбиљ ност, ин вен тив ну, не це ло му
дре ну озбиљ ност и ва жност про фе си је ту ма ча и кљу ча ра вред но
сти књи жев но сти и све ко ли ке умет но сти. У вре ме ну ка да сви – јер 
оп ште при ли ке су та кве, гр ба ве и у исти мах убр за не до су ма ну
то сти – пре тр ча ва мо пре ко књи га и тек сто ва, као што, исти ни за 
во љу, и књи ге и тек сто ви про тр ча ва ју ми мо нас, не до ти чу ћи нам 
ис та ње ну су шти ну, Ви, сло бо дан сам да то са до брим раз ло зи ма 
при ме тим, у Пе сми о пе сми, ма ко ли ко увек од ме ре ни и ум ни, 
ка кви сте би ли и на оном дав ном пр вом ча су, и на свим по то њим 
ча со ви ма ко је сте нам одр жа ли, ис ка зу је те трај ну, па мо гао бих 
ре ћи и го то во ира ци о нал ну при вр же ност књи жев но сти, још пре
ци зни је, ис по ља ва те не по су ста лу упо р ност и му др ост оних ко ји 
јој из нај ду бљих по бу да слу же, и на кра ју, и нај ви ше од све га, от
кри ва те, ма да мо жда и не би сте хте ли да се то ви ди, али, ето, ви ди 
се и на про сто је та ко – страст по ни ра ња у све то ве ко је умет ност 
ре чи пред на ма отва ра. Због те стра сти, и да ни је би ло че га дру гог, 
вре де ло је жи ве ти. И вре ди и да ље, упр кос све му. Дра ги про фе со ре, 
че сти там вам од ср ца. Да је ме не не ко пи тао, као што ни је, ову на
гра ду за слу жи ли сте пре свих сво јих сту де на та ко ји су је ми ну лих 
го ди на до би ли. Али и ова ко је и до бро и ле по и ми ло ме бо гу при
сту пач но. Хва ла Вам за све, не са мо за Пе сму о пе сми!*

* Реч при ли ком до де ле На гра де „Ђор ђе Јо ва но вић” Иви Тар та љи за књи
гу Пе сма о пе сми – ши ром књи жев но сти, у Би бли о те ци „Ђор ђе Јо ва но вић”, у 
Бе о гра ду, 3. но вем бра 2014. го ди не.




