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МАР КО НЕ ДИЋ

МЛА ДЕН ЛЕ СКО ВАЦ О СА ВРЕ МЕ НИМ  
ПИ СЦИ МА

По што ва ни чла но ви по ро ди це Мла де на Ле сков ца,
По што ва ни пред сед ни че Ма ти це срп ске, 
Дра ги ма ти ча ри, при ја те љи Ма ти це срп ске и по што ва о ци 

на уч ног и књи жев ног де ла Мла де на Ле сков ца, 

У овој све ча ној при ли ци же лим нај пре да се за хва лим чла но
ви ма жи ри ја Ма ти це срп ске, са ста вље ног од ве о ма ком пе тент них 
струч ња ка за од ре ђе не књи жев не обла сти, ко ји су у мо јим две ма 
књи га ма, у По врат ку при чи и Ча ра њу и пле те њу при че, не по сред
ном по во ду за ову ви со ку на гра ду, мо жда ви де ли ви ше и бо ље не го 
што сам као ау тор прет по ста вљао да се мо же ви де ти у њи ма. А ви
де ли су та ко, ве ру јем, нај пре због мно го знач но сти кри тич коин
тер пре та тив ног ме до да и сти ла ко јим су оне пи са не, ко ји се кре ће 
из ме ђу на у ке о књи жев но сти и сло бод ни јег кри тич коесе ји стич ког 
дис кур са, та ко при влач ног Мла де ну Ле сков цу и че сто ко ри шће ног 
у ње го вим ра до ви ма, мо жда и због књи жев но е во лу тив ног кон тек
ста ко ји се нај че шће под ра зу ме вао у њи ма, на кра ју и због ло ги ке 
са мог је зи ка у слу жби књи жев но сти, ко ји увек да је ви ше не го што 
се то на пр ви по глед мо же ви де ти. По себ но за до вољ ство и част у 
овом тре нут ку осе ћам и због чи ње ни це што ће мо је име од са да 
ста ја ти уз име на из у зет них ту ма ча срп ске књи жев но сти ко ји су 
ову на гра ду до би ли пре ме не – Дра ги ше Жив ко ви ћа, Но ви це Пет
ко ви ћа, Рад ми ле Ма рин ко вић, На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Бо
жи да ра Ко ва че ка, Јо ва на Де ли ћа, Ду ша на Ива ни ћа и Ива Тар та ље. 
Та ко ђе же лим да се искре но за хва лим из да ва чи ма ових две ју књи га, 
Ака дем ској књи зи из Но вог Са да и „Фи ли пу Ви шњи ћу” из Бе о гра
да, што су у ве о ма не по вољ ним оп штим усло ви ма по кул ту ру и 
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књи жев ност го ди на ма има ли слу ха за об ја вљи ва ње ве ћег бро ја 
књи га ко је су сво јом са др жи ном и зна че њем по твр ђи ва ле оне књи
жев не и умет нич ке вред но сти ко је су би ле је дан од ва жних усло ва 
за ства ра ње, одр жа ва ње и тра ја ње кул тур ног и ду хов ног иден ти
те та свих нас. 

И већ ов де, ова ко ин то ни ра ним ре че ни ца ма, као да сам нео сет
но ушао у по ље и ме тод Ле сков че вог на чи на ту ма че ња књи жев
но сти. Шта је он сво јим број ним сту ди ја ма, књи га ма, ис тра жи
вач ким ра до ви ма, су ге сти ја ма, та ко му дра гим пи сми ма и дру гим 
об ли ци ма ту ма че ња про шло сти и са да шњо сти срп ске књи жев но
сти и кул ту ре же лео и ус пео да пру жи сво јим са вре ме ни ци ма и 
бу ду ћим ге не ра ци ја ма? Ус пео је пре све га да от кри је и да, не са мо 
на сим бо ли чан на чин, ме ђу соб но по ве же не ке не до ста ју ће ка ри ке 
у ус по ста вља њу књи жев ног, а са мим тим и кул тур ног кон ти ну и
те та срп ског на ро да од ра ни јих вре ме на па до 19. ве ка, и да исто
вре ме но то ка же на чи ном ко ји ни је ни ма ло за ма ра ју ћи, ка кав је 
на из глед не ми но ван у ра до ви ма по све ће ним чи ње ни ца ма ко је се 
от кри ва ју о про шло сти, већ је ја сан, ди на ми чан, стил ски бо гат и 
из не на ђу ју ће не по сре дан за ма те ри ју на ко ју се од но си. И то је оно 
што ће при ву ћи сва ког ко има ло па жљи ви је чи та и на свој на чин 
до жи вља ва тек сто ве пот пи са не име ном овог ве о ма ра до зна лог, 
на у ци и исти ни при вр же ног ту ма ча срп ске књи жев но сти. 

И још је по ка зао да се дух епо ха ко је је ту ма чио, ко ли ко у 
до ме ти ма ве ли ких пи са ца, вр ло че сто скри вао и у „ве ли чи ни ма
ле ни јех”, дру гим ре чи ма да се, ко ли ко у оства ре њи ма по зна тих 
књи жев них име на, исто та ко мо гао про на ћи и у де ли ма оних на ших 
ма ње зна них ау то ра ко ји су сво јим је зич ким жи шци ма омо гу ћа
ва ли да се књи жев но вре ме још пот пу ни је осве тли зу бља ма ко је 
су из над њих но си ли по зна ти ства ра о ци. „Гр мен ве ли ки” из ко јег 
су из ра сли До си теј, Вук, Сте ри ја, Ње гош, Ла за Ко стић, Змај, Иси
до ра, Ан дрић, Цр њан ски и дру ги би ла је са ма исто риј ска епо ха са 
свим сво јим кул тур ним и жи вот ним са др жа ји ма и на го ве шта ји ма, 
ко је су сво јим из у зет ним књи жев ним оства ре њи ма оба сја ва ли они 
ко ји су ви де ли, осе ћа ли и зна ли ви ше од ма ле ни јех. На осо бен 
на чин осве тља ва ју ћи и јед не и дру ге, Ле ско вац је сво јим не скри
ве ним ис тра жи вач ким нер вом ус пео да от кри је и ти ме ус по ста ви 
при род ну и за срп ску кул ту ру ви ше не го ва жну, ма кар и тан ку али 
ре ал ну ве зу из ме ђу књи жев но сти сред њег ве ка на са мом ње ном 
кра ју, оли че не у де лу па три јар ха Пај си ја, и књи жев них на го ве шта
ја на про сто ру да на шње Вој во ди не до Ве ли ке се о бе, а по го то во да 
афир ми ше осо бен књи жев ни из раз срп ске кул ту ре 18. и пр ве по ло
ви не 19. ве ка пре ко гра ђан ске по е зи је те епо хе и но во и стра же ног и 
узо р но ко мен та ри са ног жан ра бе ћар ца. Ка да је у 19. ве ку књи жев ни 
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кон ти ну и тет већ био ус по ста вљен, Ле сков цу је пре о ста ло да у пр вом 
ре ду афир ми ше књи жев не вред но сти, што је он и чи нио, и да уз 
њих про на ла зи ре ал не ве зе из ме ђу спо ља шњих под сти ца ја и ствар
них естет ских ре зул та та у де ли ма на ших ве ли ких књи жев них ства
ра ла ца. Та ко је сво јим на уч ним ра дом, у ко јем је стал но био при
су тан „црв стра сти тра га ња и не ке чуд не љу ба ви за то ста ро, рет ко 
зла то”, ка ко је при ме тио Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, по крио чи
та ва три ве ка у раз во ју срп ске књи жев но сти – се дам на е сти, осам
на е сти и де вет на е сти – и успе шно им до дао лич ни кри тич коесе
ји стич ки ин то ни ран по глед на до бар број сво јих са вре ме ни ка из 
два де се тог сто ле ћа. 

Ко ли ко у ре зул та ти ма, исто та ко је зна чај но ка ко је овај за точ
ник ис тра жи ва ња и нео п ход них и тач них ко мен та ра књи жев не 
гра ђе из про шло сти, ко ји је ми слио у хек са ме три ма, ка ко је за пи
сао у мла да лач кој пе сми „Но ви Сад”, мо ти ви сао и раз ви јао свој 
на уч но и стра жи вач ки по сту пак, шта је из но сио као ар гу мен та ци ју 
у од бра ну сво јих ста во ва, ко ја сред ства је ко ри стио да би чи та о ци
ма и по зна ва о ци ма књи жев но сти до ча рао ва жност из не се них за
кљу ча ка. По ред нај ве ћег бро ја ра до ва ко је је за по чи њао in me di as 
res, он је по је ди не, углав ном ду же и зна чај ни је сту ди је, „Срп ско 
гра ђан ско пе сни штво”, на при мер, или по не ко ту ма че ње Зма ја и 
Ла зе Ко сти ћа, по не ки оче ки ва ни кри тич ки текст о До си те ју, Иси
до ри, Вељ ку Пе тро ви ћу, Бо шку Пе тро ви ћу, за по чи њао ин вен тив
ним есе ји стич ким или на ра тив ним при сту пом, с ни зом сло бод них 
кри тич ких ва ри ја ци ја на иза бра ну те му и мно штвом ар гу ме на та 
у ње ну од бра ну. По не кад се та кав есе ји стич ки ру ко пис из не на да 
и за крат ко по ја вљи вао и усред ис тра жи вач ког де ла ње го вих тек сто
ва. Та ко су пре ње га по вре ме но пи са ли и не ки на ши нај по зна ти ји 
књи жев ни кри ти ча ри и есе ји сти, нај че шће Иси до ра Се ку лић, у 
стил ском по гле ду ње му нај бли жа. Али ка да је пре ла зио на глав ни 
пред мет ис тра жи ва ња, есе ји стич ки при ступ спон та но је ме њао у 
до ка зни и ана ли тич ки, по вре ме но ипак не од сту па ју ћи од ин ди ви
ду ал них стил ских, чак и ре тор ских ре ше ња и од ја сне ар гу ме та ци
је ко јом је ожи вља вао пред мет и знат но га при бли жа вао чи та о че вом 
оку и ста ву. Уз то, он је ве о ма до бро ком по но вао сво је сту ди је. 
Раз ви јао их је по ступ но, те му по те му, до ку мент по до ку мент, чи
ње ни цу по чи ње ни цу, став по став, при том ва жне ар гу мен те че сто 
оста вља ју ћи за крај тек ста, на тај на чин срећ но за о кру жу ју ћи свој 
до ка зни по сту пак и су ге ри шу ћи чи та о ци ма лак ше при хва та ње 
из не се них за кљу ча ка. 

Као лич ност сво га вре ме на, сво је сре ди не и на ро да, као „на цио
нал ни ми си о нар”, ка ко за ње га ка же Ми ли вој Не нин, као пе сник 
ко ји је сво ју ли ру из мла до сти вр ло ра но за ме нио пе ром ра до зна лог 
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ис тра жи ва ча на ше књи жев не про шло сти, ка ко при ме ћу је На та
ли ја Лу до шки, ко ја је по ред по је ди них до бит ни ка ове на гра де 
сва ка ко нај бо љи по зна ва лац це ло куп ног књи жев ног де ла Мла де на 
Ле сков ца, ни је ме ђу тим оста јао рав но ду шан ни пре ма са вре ме ни
ци ма. Та ко је већ од ра них ства ра лач ких го ди на по чео да пи ше 
кри тич ке освр те на њи хо ве књи ге, нај пре о при по вет ка ма Иси до ре 
Се ку лић, што је био ње гов пр ви об ја вље ни кри тич ки текст, не што 
доц ни је о Цр њан ском, Ду ша ну Ва си ље ву, Бра ни ми ру Ћо си ћу, 
Ва си Ста ји ћу и дру гим са вре ме ни ци ма из ме ђу рат ног пе ри о да. 
Исто вре ме но је да кле пи сао пе сме, ко ји ма је об ја шња вао се бе (1934. 
го ди не, за јед но с Не на дом Ми тро вом, Жар ком Ва си ље ви ћем и Ду
ша ном Ми ки ћем, об ја вио је књи гу пе са ма Три пре ма је дан за пое
зи ју), за тим књи жев ну кри ти ку, ко јом је об ја шња вао сво је са вре
ме ни ке, а вр ло ра но и на уч не ра до ве, ко ји ма је ту ма чио књи жев ну 
про шлост. Уз то је по чео да пре во ди мо дер не ма ђар ске пе сни ке, 
да при ре ђу је књи ге на ших пи са ца, да во ди ин тен зив ну пре пи ску 
са при ја те љи ма и пи сци ма, са Жар ком Ва си ље ви ћем, Све ти сла вом 
Ма ри ћем, Ан дри ћем, Иси до ром, уз њих по сле ра та и са Ми хи зом, 
Жи ком Стој ко ви ћем, Ери хом Ко шом, То до ром Ма ној ло ви ћем, Ми
ла ном То ки ном. У њој је, као што се чи та у књи зи Ра до ва на По
по ви ћа Ве ли ки Го спо дин: Мла ден Ле ско вац – њим са мим, от кри вао 
сво ју ам би ва лент ну лич ност, по вре ме но не са мо од сеч ну пре ма 
дру ги ма а увек од го вор ну пре ма књи жев ном по слу, не го и ду хо
ви ту и опу ште ну, у ко јој је, у тој пре пи сци, као ак ти ван са рад ник 
Ле то пи са Ма ти це срп ске и по моћ ник Ва се Ста ји ћа у уре ђи ва њу 
ча со пи са, по сле ра та и ње гов ду го го ди шњи уред ник, та ко ђе ду го
го ди шњи успе шни управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске и пред сед
ник Ма ти це, по кре тач и уред ник ње ног Збор ни ка за књи жев ност 
и је зик, је дан од осни ва ча но во сад ског Фи ло зоф ског фа кул те та, 
исто вре ме но био и зва ни чан и отво рен. Све то са мо по се би го во
ри ко ли ко је као по све ће ник књи жев но сти и кул ту ре био сло же на, 
ра до зна ла и бо га та ин те лек ту ал на лич ност. За то га и ње го ви есе ји 
и књи жев не кри ти ке о са вре ме ни ци ма, ка ко оне пи са не у ме ђу
рат ном вре ме ну, та ко и оне дру ге, на ста ја ле по сле Дру гог свет ског 
ра та, пред ста вља ју као за љу бље ни ка књи ге и кул ту ре, ко ји је са вре
ме ни ке о ко ји ма је пи сао прет ход но би рао по слич ном ства ра лач
ком афи ни те ту. Сто га се ње гов из бор по срод но сти, и то не јед ном, 
нај че шће за у ста вљао на Иси до ри Се ку лић, Вељ ку Пе тро ви ћу, Бо шку 
Пе тро ви ћу, Жар ку Ва си ље ви ћу, Не на ду Ми тр о ву. 

Ње го ви тек сто ви о са вре ме ни ци ма пи са ни су на два на чи на. 
У јед ни ма по сту па на из глед као стан дард ни кри ти чар и есе ји ста 
и ис ти че кључ не умет нич ке осо би не пе снич ких оства ре ња Ду ша на 
Ва си ље ва, Жар ка Ва си ље ви ћа, Бо шка Пе тро ви ћа, од но сно нај ва



жни је по е тич ке тач ке про зних де ла – те му, ком по зи ци ју, раз вој 
при че, је зик и стил, и на кра ју, али и то ком са ме ана ли зе, умет
нич ке вред но сти пред ста вље них књи га, из ме ђу оста лих Ми ло ша 
Цр њан ског, Иси до ре Се ку лић, Вељ ка Пе тр о ви ћа, Бо шка Пе тро
ви ћа, ње го вог Пе ва ча по себ но, за тим Ери ха Ко ша, Пе тра Ше ге ди на, 
Ду ша на Ђу ро ви ћа. Ле ско вац при том, као и ка да је пи сао о књи га ма 
по е зи је, ни је бе жао од лич них, па и су бјек тив них ути са ка из ре че них 
у пр вом ли цу, од ау то би о граф ских ре ми ни сцен ци ја, од ука зи ва ња 
на до бре или ма ње ус пе ле де ло ве ту ма че них књи га, пе са ма или 
при по ве да ка. Та кви ње го ви тек сто ви пи са ни су не по сред ним и 
ве о ма ко му ни ка тив ним про зним сти лом, са ис тан ча ним не са мо 
кри тич ким не го и ства ра лач ким осе ћа њем за ре ал не умет нич ке 
вред но сти ана ли зи ра них де ла. У њи ма се осе ћа да је у мла до сти 
био пе сник и да не ка да шњи ства ра лач ки ерос ни је не стао из ње
го вих тек сто ва, по го то во не из оних у ко ји ма је го во рио о сво јим 
са вре ме ни ци ма. Пра ва је ште та што та квих тек сто ва не ма ви ше. 

Дру га вр ста ње го вих на пи са о са вре ме ни ци ма оства ри ва на 
је чи стим на ра тив ним сти лом. То су нај че шће се ћа ња на исте пи сце 
о ко ји ма је већ пи сао кри тич ке тек сто ве. Та кви ње го ви за пи си, углав
ном ау то би о граф ски мо ти ви са ни, ван ред но су сли ко ви ти, ди на
мич ни, пре пу ни на ра тив них при зо ра ко је би мо гао по же ле ти и 
мно ги са вре ме ни при по ве дач. Онај ко је про чи тао ње го ву „Бе ле шку 
о Цр ве ној све сци” по све ће ну Зма ју, ње го ву ски цу за пор трет Ми
ле те Јак ши ћа у тек сту о Не на ду Ми тр о ву, за тим пор трет са мог Не
на да Ми тр о ва и опис ње го вог тра гич ног кра ја, па пор трет не пред
ви ди вог Жар ка Ва си ље ви ћа, се ћа ње на по но сну Иси до ру Се ку лић, 
на пр ви су срет с пе снич ком књи гом Вељ ка Пе тро ви ћа у освит Пр вог 
свет ског ра та, онај ко је чи тао ње го ва пи сма, пе сме и есе је, мо гао 
се уве ри ти да је Ле ско вац исто та ко мо гао би ти до бар про зни пи
сац као што је био по у здан књи жев ни исто ри чар и сво је вр стан 
есе ји ста и пе сник. 

И да за вр шим ре чи ма са мог Мла де на Ле сков ца из тек ста 
„Вељ ко Пе тр о вић есе јист” ко је се мо гу од но си ти и на ње га са мог: 
„У ње го вим кри тич ким спи си ма, уме сто аро ган ци је и осо р но сти, 
на све стра не се раз ли ва ју осе ћа ња за хвал но сти пре ма пе сни ку и 
по ве ре ња пре ма тво р цу, и не ко ус треп та ло ус хи ће ње и ра дост пред 
оства ре ном ле по том.” Ве ли ка је част при ми ти у Ма ти ци срп ској 
књи жев ну на гра ду ко ја но си име та кве лич но сти.*

* Реч из го во ре на при ли ком при ма ња На гра де „Мла ден Ле ско вац”, у Све
ча ној са ли Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, 31. ок то бра 2018. го ди не.
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