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К РИ Т И К А

ТРЕ НУ ЦИ ОЗА РЕ ЊА

Гви до Тар та ља, Пре пи ска са Цр њан ским, Ау то би о граф ске бе ле шке, при
ре дио Ду шан Мр ђе но вић, Адли гат, Бе о град 2018

Пр ва при мед ба упу ће на овој књи зи је сте нео бич на и обра зло жи ћу 
је на са мом кра ју овог при ка за. На и ме, сме та ми што при ре ђи вач ни је 
чи тао књи гу ко ју је при ре дио... Али ви дим да та ква при мед ба не мо же 
че ка ти крај тек ста. Да кле, сме та ми што при ре ђи вач ни је чи тао књи гу 
ко ју је при ре дио – још јед ном пре сла ња у штам па ри ју.

Јер, да ју је про чи тао, ви део би да оно што пи ше на ко ри ца ма ни је 
у „до слу ху” са са др жа јем књи ге. Нај пре оно што се ви ди без уду бљи
ва ња: у књи зи се у „Пред го во ру при ре ђи ва ча” по ми њу две це ли не („Пре
пи ска” и „За пи си”), а на ко ри ца ма су по ред „Пре пи ске са Цр њан ским”, 
по ме ну те „Ау то би о граф ске бе ле шке”. (Хр бат књи ге не ћу ни опи си ва ти!)

Као да се још не ко уме шао у при ре ђи ва ње.
Ка да су се 1997. го ди не по ја ви ла Пи сма Вељ ка Пе тро ви ћа, пот кра

ла се гре шка на ко ри ца ма. Пи са ло је да су та пи сма од 1904. до 1964. го
ди не, а у књи зи је би ло и пи са ма до 1967. го ди не. На про мо ци ји те књи ге, 
у Ма ти ци срп ској, Бо шко Пе тро вић је сми рио при ре ђи ва че те зом: да је 
увек бо ље ка да књи га до но си ви ше не го што то на слов обе ћа ва...

На слов књи ге ко ја је пред на ма пак у нај ма њу ру ку збу њу је. Из не
ве ра ва нас. Јер, ово ау то би о граф ске бе ле шке ни су!

Али пре ђи мо на ствар. Пр ви део књи ге (или су то две књи ге у јед
ним ко ри ца ма, као по твр да име на из да ва ча) ти че се пре пи ске Гви да Тар
та ље и Ми ло ша Цр њан ског. (По ми њу се ту и Ми ло рад Па нић Су реп и 
Жи ван Ди ми три је вић као „уче сни ци” пре пи ске.) Пре пи ска се ти че ра да 
на об ја вљи ва њу књи ге Ми ло ша Цр њан ског Ита ка и ко мен та ри. Гви до 
Тар та ља се ука зу је као па жљив уред ник (та да је уред ник у Про све ти) и 
пре пи ска те че глат ко, без не спо ра зу ма и по тре са. (Сва ко ко ио ле по зна је 
пре пи ску Ми ло ша Цр њан ског са из да ва чи ма зна да је та пре пи ска ис пу
ње на не спо ра зу ми ма, стра хо ви ма, по не кад и нео че ки ва ним обр ти ма.) Но, 
опет мо рам да скре нем па жњу на из ве сну не бри жљи вост, јер не мам дру гу 
реч ко јом бих опи сао ома шку ко ја се до го ди ла. (Као да су елан из да ва ча 
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и из ве сна не бри жљи вост у стал ном су ко бу.) Го ди на ка да пре пи ска по чи
ње је 1958, а ду бо ко смо у 1960. ка да се пре пи ска за вр ша ва... Цр њан ски 
је та да у Лон до ну и при ре ђи вач, Ду шан Мр ђе но вић, об ја шња ва нам због 
че га је Цр њан ски не по вер љив. Кон крет но, за др жа ва се на ре че ни ци на
шег пи сца: „Имао сам не при јат на ис ку ства са сла њем ру ко пи са пре уго
во ра.” Ка же, да кле, при ре ђи вач: „Цр њан ски ов де нај ве ро ват ни је ми сли 
на по ку шај об ја вљи ва ња сво јих Са бра них де ла у де сет књи га, ко је је до
го во рио са ’Ма ти цом срп ском’ и ’Срп ском књи жев ном за дру гом’.”

Вра ћам се по ме ну тим го ди на ма: ово пи смо Ми ло ша Цр њан ског у 
ко јем по ми ње не при јат на ис ку ства је из ма ја 1958. го ди не. Не мо же, зна
чи, Цр њан ски ми сли ти на не при јат на ис ку ства са Ма ти цом срп ском и 
Срп ском књи жев ном за дру гом, јер се „не спо ра зум” још ни је до го дио! 
Не спо ра зум ће се до го ди ти тек 1962. и 1963. го ди не: пре ци зни је, пре пи
ска са Ма ти цом срп ском тра је од 26. фе бру а ра 1962. до 10. апри ла 1963. 
го ди не. Уз гред, ни ка квог не спо ра зу ма са Ма ти цом срп ском Цр њан ски 
та да ни је имао: уго вор је био пот пи сан и ра ди ло се, по пла ну, на Са бра
ним де ли ма. Ствар са Ма ти цом је про па ла, јер је Др жа ва уме ша ла пр сте; 
ни је, на вод но, би ло на чи на да се Цр њан ском ис пла ти хо но рар за књи ге 
Се о бе и Дру га књи га Се о ба. А то је зна чи ло да му ни хо но рар за Са бра на 
де ла не би мо гао би ти ис пла ћен. (Све до чи нам о то ме пре пи ска Цр њан
ског са Ју го сло вен ском ау тор ском аген ци јом.) Цр њан ски је због то га 
рас ки нуо уго вор са Ма ти цом.

О то ме, шта ка да до ђе, мо ра ло се во ди ти ра чу на.
Ма да, ако има мо у ви ду основ ни за да так при ре ђи ва ча пре пи ске 

– да чи та о цу омо гу ћи лак шу про ход ност кроз пре пи ску – он да мо ра мо 
упу ти ти још јед ну при мед бу. Зар ни је по треб но об ја сни ти она ме ста 
ка да у пре пи сци, ко ја ина че те че глат ко, до ђе до пр вих не рав ни на? Мо
гло се за ста ти код за ту ре ног „ске ча” (ка ко то ка же Цр њан ски) „Рај”. 
Уи сти ну ту има за ни мљи во сти, а по ја ви ли би се и но ви ју на ци... Пре
пи ска би би ла бо га ти ја. Да ље, због че га при ре ђи вач ни је до нео име 
пи сца при ка за књи ге Ми ло ша Цр њан ског Ита ка и ко мен та ри, об ја вље
ног у Ви ди ци ма? Чак и да је пре штам пао чи тав текст – не би би ло ни шта 
спор но... (Мо жда би се је ди но пи сац тог при ка за, Љу бо мир Си мо вић, 
да нас, осе ћао не ла год но! Да сам у ста њу да још јед ном про чи там тај 
при каз, си гур но бих га опи сао чи та о ци ма.)

На рав но, под сти цај на су пи сма Цр њан ског и за чи тав низ сит них 
ко мен та ра. Не ве ру јем да чи та о ци, на при мер, зна ју не што ви ше о „на род
ном да ру”, ко ји је до био Иво Вој но вић у тре нут ку док је у За гре бу сла вио 
шест де це ни ја жи во та... Ви ди се ту и ко га је кон те Иво во лео. За пи сао 
је дру ги Иво (Ан дрић), да је Иво Вој но вић нај ви ше во лео Ни ку Бар ту
ло ви ћа – из кру га око Књи жев ног Ју га – ме ђу тим, из пи са ма Цр њан ског 
ви ди мо да је Вој но вић био слаб на Ан дри ћа... И да не сит ни ча рим. Није 
ту крај чи та њу ове књи ге.
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Пре ла зим на дру ги део.
Узео сам да чи там ову књи гу због пре пи ске Цр њан ског, а пи шем 

при каз због Алек се Шан ти ћа. Још јед ном по на вљам, те шко је при ка за
ти књи гу ко ја се опи ре опи су. А опи ре се нај пре су ко бом из ме ђу са др
жа ја књи ге и на сло ва. И док опи су јем књи гу, спо рим се са на сло вом.

Шта зна мо о Гви ду Тар та љи по сле чи та ња ових, на вод но, ау то био
граф ских бе ле жа ка? Зна мо да је из Спли та. Не зна мо ка да на пу шта Сплит 
и до ла зи на сту ди је у Бе о град. Зна мо да са Ве ли бо ром Гли го ри ћем 1922. 
го ди не спре ма дру ги број Но ве све тло сти – ко ји се ни је по ја вио. Исто 
са Гли го ри ћем, спре ма и пр ви број Са вре ме ног пре гле да, ко ји се по ја вио 
1926. го ди не. (Го ди ну ка сни је са зна је мо.) Зна мо и где је и са ким ру ча вао; 
чак зна мо и ње го ве две бе о град ске адре се. Зна мо и да је ста но вао са Дра
га ном Алек си ћем. Зна мо и ко му је све пи сао по све те. За бе ле же ни су и 
на сло ви не ких књи га ко је је пот пи сао као уред ник. Зна мо и за јед ну ње
го ву здра ви цу, али и да је био са рад ник Срп ског књи жев ног гла сни ка, 
Но вог ли ста... Про чи та ли смо и на слов пр ве ње го ве књи ге за де цу. Про
ву кла се ту још по не ка ње го ва књи га. Зна мо по не што и о књи жев ним 
ве че ри ма на ко ји ма је уче ство вао. Зна мо и да је био члан жи ри ја у Спли ту, 
али и да је до био „Ра ки ће ву на гра ду СКГ”. Зна мо и по не ког од ње го вих 
ко ре спон де на та. Зна мо и за ње го ву ру бри ку „Ка фан ски сто” у бе о град ском 
Но вом ли сту. Али зна мо и за ру бри ке „Кри во огле да ло” и „Ча роб на лам
па” у књи жев ном ли сту Са вре ме ни пре глед. Зна мо и за Тар та љин псе у
до ним. Остао је и траг о из гу бље ном ру ко пи су Бо шка То ки на. Зна мо да 
је због ша ла по не кад сно сио по сле ди це. Зна мо и ко је је све би бли о те ке 
уре ђи вао у Про све ти. То нам, нај гру бље, о Тар та љи до но се ове бе ле шке, 
ко је из да вач, с пра вом, на ко ри ца ма име ну је као опи се „су сре та и се ћа ња 
на број на ис так ну та име на срп ске и ју го сло вен ске ли те ра ту ре”.

Уз та се ћа ња, Гви до Тар та ља по не кад до но си и за ни мљи ва до ку
мен та – и пу шта их да са ма го во ре. До не се пи смо Љу бе Ви зне ра; пре штам
па оглас из не ких но ви на; об ја ви мол бу у сти хо ви ма упу ће ну гу вер не ру 
На род не бан ке (из пе ра Во ји сла ва Или ћа Мла ђег)... По на вљам – ово 
ау то би о граф ске бе ле шке ни су. Јер, ау то би о гра фи ја под ра зу ме ва ма кар 
ма лу до зу са мо за љу бље но сти, а то га ов де не ма. Не ма ни мо ра ли са ња, 
ни ку ка ња над суд би ном. Не ма та шти не. Гви до Тар та ља уме да се по ву че 
из тек ста. Јед на ле па не пре тен ци о зност, ве дри на, па за што не ре ћи и то, 
не зло би вост чо ве ка ко ји се се ћа за ни мљи вих тре ну та ка. Чак и ка да ис
пра вља Ан дри ћа – то чи ни без хва ли са ња. Кад смо већ код ис пра вља ња, 
успо ри мо овај текст. Пи ше Тар та ља у за пи су о Вељ ку Пе тро ви ћу да је 
увек био „за си пан ком пли мен ти ма на ра чун ње го вог из гле да”. Зар ту није 
тре ба ло на пи са ти: „свог из гле да”? Или, јед но став но, са мо, „из гле да”? 
Ако је Тар та ља мо гао да ис пра вља Ан дри ћа, за што при ре ђи вач не би 
мо гао ис пра ви ти Тар та љу? Из ове књи ге се ви ди да му Тар та ља то не би 
за ме рио. (На рав но, чи та о ци ма би се о ис прав ка ма по ла гао ра чун.)
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А кад смо већ по ме ну ли Вељ ка Пе тро ви ћа, оправ дај мо и на слов овог 
тек ста. За бе ле жен је и тре ну так оза ре ња Вељ ка Пе тро ви ћа. Од ла зи Тар та
ља код Вељ ка Пе тро ви ћа са „пре чан ским” ре чи ма, чи је зна че ње не зна. 
Вељ ко Пе тро вић је од мах при стао да бу де ту мач. „Све је те кло као во да: 
би реш, би рић, бир ма ло ва ње, бо тар, ва драц, вар ме ђа, еве дра, ешкут, ишпан, 
па ком пли мен тирбух , не меш, по кум порт, пу стако ме сар, сол га би ров и све 
та ко иду ћи азбуч ним ре дом од ре чи до ре чи па до шти влет не и штул рих
те ра – чла на суд бе ног сто ла. Вељ ко је био до бро рас по ло жен и ско ро уз 
сва ку реч, по ред об ја шње ња, да вао је и не ки при мер, не ку до сет ку, не ку 
анег до ту”. Јед ном реч ју, био је „по не кад сав оза рен при чу ве њу не ке ре чи...”

Оза рен је био и Исак Са мо ко вли ја ка да му је Кр ле жа по хва лио не ку 
при по вет ку. Ухва тио је Тар та ља и тај тре ну так.

На рав но, за бе ле же не су и љут ње пи са ца: нај пре љут ња Иве Ан дри ћа 
(ко ја је ста ла у јед ну ре че ни цу: „То ни је сме ло да се де си”), као и љут ња 
Де сан ке Мак си мо вић.

Кра си ове за пи се сми сао за ле по, за де таљ, за анег дот ско... Књи га 
се ла ко и са ужи ва њем чи та. Ко нач но, пре пу на је пи кант них де та ља. По
чев ши од то га да су Ује ви ћу под мет ну ли ла жне и мај ку и се стру, па до 
ћу та ња Јо си па Ко со ра. Или до по што ва ња за да тих ро ко ва Оска ра Да ви ча 
и не по што ва ња ро ко ва Ду ша на Ма ти ћа. (Сва ко вре ме има сво је раз ма же
не пи сце.) Тек, пред на ма је чи та ва га ле ри ја жи во пи сних ли ко ва. (Ту је 
и Жак Кон фи но, ко ји сла ви осам де сет про ле ћа, а не осам де сет ле та!) Ту 
је и за ни мљи ви Ду чић, ко ји при вла чи љу де – и при чом, али и ти ме што 
увек пла ћа цех – без об зи ра на број љу ди за сто лом. (Ово да Ду чић при
вла чи љу де и ти ме што пла ћа цех је мо ја при мед ба. Та ко не што Тар та ља 
не би на пи сао). Ма да сам ја из бе гао да по ме нем пи кант не де та ље, ко ји 
су не ла год ни... (О де ча ку, ко ји чи та „сво ју” пе сму пред на шим пи сцем...)

Али, ли те ра р но је нај дра го це ни ји по да так о Алек си Шан ти ћу. На
и ме, ова књи га нам пру жа од го вор на пи та ње да ли је Шан тић имао свест 
о оно ме што пи ше; да ли је био са мо кри ти чан. Вла ди мир Ћо ро вић је 
за бе ле жио: „Ау то кри ти ке ни је имао, за чу до, ни ма ло, и осла њао се увек 
на суд пу бли ке, ма кар та и не би ла ви ших схва та ња о умет но сти.” Ка же 
Ћо ро вић да је Шан тић го то ве пе сме од мах слао у штам пу.

По сум њао је је дан при ре ђи вач Шан ти ће вих пе са ма у те Ћо ро ви
ће ве тврд ње. По ку шао је да обе сна жи ту те зу при чом о пи сму Бог да на 
По по ви ћа Алек си Шан ти ћу. На и ме, же лео је Бог дан По по вић да увр сти 
Шан ти ће во „Прет пра знич ко ве че” у сво ју Ан то ло ги ју но ви је срп ске ли-
ри ке 1911. го ди не. Али, тра жио је да Шан тић про ме ни крај пе сме, а по
себ но је тра жио да из бри ше по след њу реч у пе сми: „пла чем”. Шан тић је 
По по ви ћа по слу шао: из ме нио је крај пе сме, али је реч „пла чем” за др жао!

При ре ђи вач Шан ти ће вих пе са ма је за кљу чио: „Шан тић је имао свест 
о оно ме што ра ди”.

И са да том истом при ре ђи ва чу ова дра го це на књи га Гви да Тар та ље 
(ко ја је мно го бо га ти ја не го ли што то овај при каз по ка зу је) – да је за пра во!
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Све ти слав Пе тро вић, та да уред ник Срп ског књи жев ног гла сни ка, 
већ пре по зна је Шан ти ћев ру ко пис на ко вер ти и ка же Гви ду Тар та љи: 
„Си гур но је опет у пи та њу не ка из ме на сти ха у пе сми ко ју је по слао пре 
не ки дан”. И тач но: био је у пи та њу „је дан стих у ко јем је пе сник накнад но 
из ме нио не ку реч”.

Ци ти рам да ље Тар та љу: „Уред ник Пе тро вић ми је он да ка зао да му 
Шан тић го то во за сва ку пе сму ко ју по ша ље увек на кнад но ша ље не ку 
’ис прав ку’ од но сно но ву ва ри јан ту не ког сти ха или стро фе.

По не кад за јед ну пе сму стиг ну у раз ма ку од не ко ли ко да на и по 
два на кнад на пи сма.” 

Све до чан ство пр вог ре да! – уз ви ку ју то истим гла сом и при ре ђи вач 
Шан ти ће вих пе са ма и пи сац овог при ка за. (Те шко је, без бол но, ци ти
ра ти са мог се бе.)

И са да се вра ћам на при мед бу упу ће ну на по чет ку тек ста: тре ба ло 
је ову књи гу про чи та ти још јед ном ка да је за вр ше на. Ви де ло би се та да, као 
на дла ну, да се бе ле шка са 68. стра не на ста вља на 73. стра ни. (На кра ју 
68. стра ни це – по гре шно – пи ше: „Не до ста је крај овог за пи са”.)

У пр вом де лу бе ле шке са зна је мо да је Тар та ља пец нуо Срп ски књи-
жев ни гла сник у књи жев ном ли сту Са вре ме ни пре глед, а у дру гом де лу 
бе ле шке чи та мо да је Тар та љи ре че но да по сле те бе ле шке не мо же ви ше 
би ти са рад ник Срп ског књи жев ног гла сни ка. Но, све се срећ но за вр ши
ло. Јед но вре ме Тар та ља ни је об ја вљи вао у Гла сни ку, а ка сни је се вра тио, 
па је чак и до био „Ра ки ће ву на гра ду СКГ”. Ви си на те на гра де, пре ра чу
на та у ше ћер, из но си око 80 ки ло гра ма ше ће ра!

Да бих до ку мен то вао це ли ну те бе ле шке, спа јам по след њу ре че
ни цу са 68. стра не са пр вом ре че ни цом на 73. стра ни: „Кад сам се по сле 
об ја вљи ва ња тих ша љи вих тек сто ва по ја вио” „у ре дак ци ји Срп ског књи-
жев ног гла сни ка где сам та да ина че до ста са ра ђи вао, ње гов та да шњи 
уред ник Све ти слав Пе тро вић, до тле вр ло љу ба зан, до че као ме је ’на нож’ 
и на кра ју раз го во ра ка зао ми је да ја по сле те бе ле шке не мо гу да бу дем 
ви ше са рад ник Гла сни ка.”

При каз је го тов. (Мо рам са мог се бе да за у ста вим.) И по след ње уз
гред у овом тек сту: би ло би ле по да се у овој књи зи по ја ви ла и ис црп на 
би о гра фи ја Гви да Тар та ље. Ка да то ка жем, имам у ви ду да би се чи та лац 
лак ше кре тао кроз ову књи гу; али имам у ви ду и ту жну суд би ну свих 
на ших пи са ца чи ја пре зи ме на по чи њу сло вом с кра ја азбу ке... (Јер те шко 
ће до че ка ти да их на ши лек си ко ни об ра де.)

А Гви до Тар та ља је за слу жио ле по ме сто (и) у срп ској књи жев но сти.

Др Ми ли вој С. НЕ НИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

ne nin lok@yahoo.com




