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Р А З  Г О  В О Р

МИ ЛО САВ ТЕ ШИЋ

ПЕ ВА ЊЕ КАО ИЗ РАЗ ПО ТРЕ БЕ  
ЗА ОБО ЖЕ ЊЕМ ПРО СТО РА

Раз го вор во дио Алек сан дар Јо ва но вић

Ми ло сав Те шић (Ље штан ско код Ба ји не Ба ште, 1947), пе сник, 
есе ји ста, лек си ко граф. Ра ди у Ин сти ту ту за срп ски је зик као уред
ник Реч ни ка СА НУ. Ре дов ни је члан СА НУ. Жи ви у Бе о гра ду.

У срп ску књи жев ност Ми ло сав Те шић је ушао као го тов пе
сник, нај пре пе сма ма у пе ри о ди ци, а за тим и зби р ком Ку пи но во 
(1986). У њој је ак ти ви рао ствар на или мо гу ћа зна че ња име на ме ста 
из срп ске исто ри је и кул ту ре и раз ви јао њи хо ве кул тур ноисто риј ске 
или сим бо лич ке мо гућ но сти, да би у Кљу чу од ку ће (1991) ис пи ти
вао при су ство и де ло ва ње на ше древ не, де лом по ти сну те кул ту ре 
у ис ку ству и би ћу са вре ме ног чо ве ка, а у Пре ле сти се ве ра, Кру гу 
ра чан ском, Ду на вом (1996) дао пе снич ку сли ку Ве ли ке се о бе у 
исто ри ји и ве ли ког пре ло ма у кул ту ри кра јем XVII и у XVI II ве ку. 
У Сед ми ци (1999), ко јом је ушао у нај по зна ти ју срп ску би бли о те ку, 
ме ђу пла ве ко ри це Ко ла Срп ске књи жев не за дру ге, об на вља се јед
на по себ на осе ћај ност срп скови зан тиј ске цр кве не по е зи је са сво
јим фор ма ма и пре во ди из пра во слав ног об ре да у мо дер ну ли ри ку. 
(Дру го из да ње Сед ми це об ја вље но је 2016. го ди не, са де таљ ним 
пе сни ко вим на по ме на ма и об ја шње њи ма ре чи, пој мо ва сли ка и 
сти хо ва из овог спе ва.) У књи га ма ко је су по том усле ди ле, Буб ња
ли ца у пче ли ња ку (2001), Дар и коб (2006), Млин ско ко ло (2010) и 
Ве тр о во по ље (2013), пе сник је ши рио сти хов не и те мат ске про
сто ре сво је по е зи је, би ва ју ћи у сва кој од њих и нов и пре по зна тљив. 
Из у зе тан је ве р си фи ка тор ко ји је об на вљао и да вао но ве под сти ца је 



мно гим на шим сред њо ве ков ним и са вре ме ним пе снич ким об ли
ци ма и сти хо ви ма, исто вре ме но ства ра ју ћи и но ве ва ри јан те кла сич
ног срп ског ме тра, као и но ве срп ске ме тре.

Ис пе вао је зна тан број ан то ло гиј ских пе са ма, ме ђу ко ји ма су 
по је ди не, као што су „Бла го бо жи је”, „Ro sa ca ni na”, „Пре трес ку ће”, 
„Сен тан дре ја, Iris flo ren ti na”, „Има не ка ва си о на”, „Шљи ва срп ска” 
и „Ка ло пе ра Пе ра”, по ста ле ње го вим за штит ним зна ком.

Ау тор је књи ге лир скопри по вед не про зе Са ста ни шта бре
зо вих де до ва (2002) и две књи ге есе ја: Есе ји и слич не рад ње (2004) 
и Пе ва ње и ме ра (2016).

До бит ник је број них књи жев них на гра да за по је ди нач не збир
ке пе са ма и за це ло куп но пе снич ко ства ра ла штво. 

О ње го вој по е зи ји об ја вље на су три збор ни ка: Ми ло сав Те шић, 
пе сник (уред. Алек сан дар Јо ва но вић и Дра ган Ха мо вић, Кра ље во 
1998), По е зи ја Ми ло са ва Те ши ћа (прир. На да Мир ков, Бе о град 2005) 
и Звук, ме тар и сми сао у по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа (уред. Јо ван 
Де лић и Алек сан дар Јо ва но вић, Бе о град –Тре би ње 2016).

Алек сан дар Јо ва но вић: Го спо ди не Те ши ћу, од на шег прет ход ног 
раз го во ра про шло је го то во две и по де це ни је.1 У овом пе ри о ду сте, 
на кон пр ве две, об ја ви ли три на ест књи га но вих и иза бра них пе са
ма, књи гу лир скопри по вед не про зе и две књи ге есе ја. „Сва ки истин
ски ства ра лац се ме ња да би остао исти” – гла си јед на по зна та 
мак си ма. У ко јој ме ри је сма тра те од го ва ра ју ћом и за Ва ше де ло?

Ми ло сав Те шић: Па жљи ви јим уви дом у све оно што сам по сле 
тих две ју књи га на пи сао мо же се ла ко ви де ти да се мо је пе снич ко 
де ло раз ви ја ло, од но сно ши ри ло и те мат ски и мо тив ски, као што 
се и ме трич ки уса вр ша ва ло. Оно се, на при мер, из на ци о нал ното
по ним ских и на ци о нал нофол клор них сфе ра (не гу бе ћи их ни да ље 
пот пу но из ви до кру га) пре у сме ри ло у на ци о нал ноисто риј ске, 
ре ли ги о зне, фло рал не, кул ту ро ло шке и ко смич ке све то ве. Оно је, 
ме ђу тим, по чев од по је ди них пе са ма из зби р ке Круг ра чан ски, Ду
на вом, до жи ве ло – ства ра њем но вих ва ри јан ти кла сич них срп ских 
си ла бич котон ских ме та ра, као и та квих но вих ме та ра – пот пун 
ме трич ки пре о бра жај.

Уоп ште ни је ре че но: мо је пе ва ње се (оста вља ју ћи по стра ни 
ме трич ки пре о крет) вре ме ном на до гра ђи ва ло раз ви ја ју ћи се – уз 
про жи ма ње ре ал ног, има ги нар ног и ме та фи зич ког – у ра зно ли ким 

1 „Ути сци и сли ке са гра ни це не ста ја ња” (са Ми ло са вом Те ши ћем раз го
ва рао Алек сан дар Јо ва но вић), Књи жев на реч, бр. 384, 25. 10. 1991; до пу њен 
раз го вор у: Алек сан дар Јо ва но вић, По ре кло пе сме – де вет раз го во ра о по е зи ји, 
Про све та, Ниш 1995, 193–223.
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те мат скомо тив ским сме ро ви ма, али ми слим да је очу ва ло сво ју 
из вор ну су шти ну и је згро соп стве ног пев ног би ћа. 

Ни ка да ни сте скри ва ли при су ство лич ног ис ку ства у сво јој 
по е зи ји. (Бо ри слав Ра до вић твр ди, са ма ло ње му свој стве не иро
ни је, да је ре а ли стич ни пе сник.) Го во ри ли сте ви ше пу та о то ме, 
ре ци мо по во дом пе са ма „Пре трес ку ће” и „Има не ка ва си о на” 
или зби р ке Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом. Мо же ли пое
зи ја – без об зи ра на пе сни ко ву кул ту ру и кул тур но пам ће ње – без 
ем пи риј ских под сти ца ја и шта би ва са њи ма, шта оста је од њих 
у (вред ној) пе сми?

Мо гло би се у мом пе сни штву на ћи до ста сти хо ва ко ји де лу ју 
ве о ма ап стракт но, али ја за и ста знам да они има ју и ре ал ну под
ло гу. Лич но ис ку ство за мо ју по е зи ју пред ста вља ону пе снич ку 
гра ђу из ко је по ку ша вам да из ву чем ср жну суп стан цу, ону жи ву 
ма те ри ју ко ја је у пра вом сми слу пе снич ки де лат на тек он да ка да 
поч не да функ ци о ни ше не за ви сно од ње га. Отуд ми је бли ско оно 
што Бог дан По по вић ка же у јед ном одељ ку (оде љак „Усло ви под 
ко ји ма умет нич ко де ло би ва ле по”) из свог де ла Из те о ри је књи жев
но сти: „За умет ност је по треб на људ ска ру ка, ве шти на. Тре ба да 
бу де са вла да на из ве сна те шко ћа, тре ба да се осе ћа да је не што у 
дру гом гра ди ву из ра ђе но. (...) У умет но сти мо ра мо осе ти ти да је 
ра дио чо век, да је про из во ђе ње, а не при род ност, јер оно што је 
при род ност ни је умет ност... Умет ност је де ло за се бе, одво је но, 
ко је се упра вља по сво јим за ко ни ма, ни је по дра жа ва ње, про из во
ђе ње, не го пре про и зво ђе ње.” Али, ма ко ли ко да се пе смом уда љу јем 
од ње них ем пи риј ских под стре ка, ма ко ли ко да су они све де ни на 
сво је да ле ке сен ке, ни ка да се то што је ви ђе но и до жи вље но не 
гу би пот пу но из ви да. Оно и да ље по сто ји, жи ви као ве р бал на пре
ра да ре ал них сли ка.

Об ја ви ли сте, по сле де це ни је и по, дру го и до пу ње но из да ње 
зби р ке Сед ми ца са де таљ ним на зна ка ма и раз ја шње њи ма, чи та
вом ма лом књи гом об ја шње ња ре чи, пој мо ва, сли ка и сти хо ва из 
овог спе ва. Уз Млин ско ко ло да ли сте „Гло сар”. Су де ћи по од ре
ђе ним на зна ка ма, то би мо гло да се до го ди и по е ми „Ка ло пе ра 
Пе ра”. На до бит ку су, по све му су де ћи, и чи та о ци и по е зи ја. Ка да 
сте од лу чи ли да сти хо ви ма до да те бе ле шке и да ли сте, осим ко
му ни ка ци је са чи та о ци ма, има ли и дру ге раз ло ге?

То сам учиниo он да ка да сам схва тио да се наш са вре ме ни и 
оп шти лек сич ки фонд (и го вор ни и књи жев ни) убр за но сма њу је и 
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све ви ше – уз ма сов но по ти ски ва ње и гу бље ње из вор но на ше или 
по ср бље не стра не лек си ке – по ста је ан гло срп ски. То ли ко је тај 
про цес по од ма као да су мно ге од обич них ре чи (осо би то у ве ћим 
град ским сре ди на ма) по ста ле или го то во са свим не по зна те или 
су из гу би ле не ка од сво јих основ них зна че ња. То би се мо гло ла ко 
утвр ди ти сва ком усме ном, раз го вор ном ан ке том. За то и сма трам 
да ни сам то ли ко по гре шио што сам, на при мер, уз спев Сед ми ца 
дао об ја шње ња (из ме ђу мно гих дру гих пој мо ва и тер ми на) и за ре
ци мо ове ре чи: тму ша, зре ник, на тре ти, тр нац, ла стар, ште дар, 
ша пор, брст, дуб, тмур, кал, кра гуј, ушур, бљу зну ти, чу ва ран, гњат, 
гра ди на, ота ва, чу ка, ра ко ли ти се, кр па ти, вру так, по тка, стров, 
троп, гр мен, дво је ни це, вру јак, ча кља, ша шље, јек ти ка, ру шан, 
усто ка, бур ља ти, су прет, за сун, по здер, ја ко шњи, чек та ло, ви тао, 
још је, со ха, за пе рак, ср чи ка, ве дло, ле то раст...

С дру ге стра не, чи ни ми се да те на зна ке и раз ја шње ња до дат
но обо га ћу ју по ме ну те књи ге, од но сно да по је ди не сти хо ве или пе
сме – уво де ћи их у но ву чи та лач ку, а ти ме и до жи вљај ну ат мос фе ру 
– чи не са др жај но ши рим, зна чењ ски пу ни јим и уте ме ље ни јим, не
ка ко вре мен ски об у хват ни јим и ду жим, есте тич ки про стра ни јим... 

Да ли сте нов глас на шој ро до љу би вој по е зи ји. Пре ци зни је, 
мо же се ре ћи да је чи та ва Ва ша по е зи ја, уз све оста ло, пе ва ње 
мо ти ва је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре. Иа ко сте на слич на пи та ња 
од го ва ра ли и у прет ход ном раз го во ру, ка ко да нас гле да те на са вре
ме ну срп ску по е зи ју ово га то ка? Ко је би сте сво је пе сме из дво ји ли 
у јед ну мо гу ћу ан то ло ги ју ро до љу би вог пе ва ња ко ју би са ста вља ли 
са ми ау то ри? 

У са вре ме ној срп ској по е зи ји – под усло вом да се по јам ро до
љу бља не схва ти ро ман ти чар ски већ знат но ши ре и ду бље – све 
ре ђе се сре ћу вред не ро до љу бе пе сме, а осо би то ци клу си и књи ге 
та квих пе са ма. Ту и та мо отаџ бин ски се огла си по не ки ста ри ји 
пе сник, а до брих мла дих и мла ђих пе сни ка на том по љу ве о ма је 
ма ло (Ђор ђе Не шић, Вла ди мир Ја гли чић, Дра ган Ха мо вић, Ми
ле на Мар ко вић…). Са вре ме на пе снич ка па сив ност у тој не ка да код 
нас слав ној ли те рар ној вр сти (а да нас у не ким до ма ћим ин те лек
ту ал ним и књи жев ним кру го ви ма пре зре ној) по ве за на је с на шим 
ово вре ме ним пре ја ким осе ћа њем не из ве сно сти и бес пер спек тив
но сти, са ста њем све об у хват ни је на ци о нал не оту пе ло сти, учма
ло сти и оту ђе но сти – из че га и про ис ти че не за ин те ре со ва ност за 
пи та ња од оп штег на ци о нал ног зна ча ја. 

При се ти мо се, овом при ли ком, и при ме ра из срп ског отаџ бин
ског пе сни штва: „Отаџ би на” Ђу ре Јак ши ћа, „Пла ва гроб ни ца” и 
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Бо ји ће ва и Ла ли ће ва, Ра ки ћев ко сов ски ци клус, Ку ле но ви ће ва 
„Сто јан ка мај ка Кне жо пољ ка”, Да ви чо ва „Ср би ја”, Ла мент над 
Бе о гра дом Ми ло ша Цр њан ског, По пи на Ус прав на зе мља, „На Ка
ра ка ју” Рај ка Пе тр о ва Но га, Бол Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа, као и 
свих оних пе сни ка и њи хо вих пе са ма о ко ји ма сте Ви пи са ли у 
књи зи Пе сни ци и пре ци. 

У не кој мо гу ћој ау тор ској ан то ло ги ји срп ског ро до љу би вог 
пе сни штва мо жда би се мо гле на ћи ове три мо је пе сме: „Шљи ва 
срп ска”, „Гром о Све том Са ви” и „Жич ки нат пис”. (Оне су ми пр во 
па ле на па мет. Пи та ње из бо ра та квих пе са ма код ме не је не што 
сло же ни је ако се има у ви ду да је сва мо ја по е зи ја – ка ко Ви ка же те 
– „уз све оста ло, пе ва ње мо ти ва је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре”.) 

У ци клу су „По ве тр о вом по љу”, ко ји зај ми на слов Ва шој нај
но ви јој пе снич кој књи зи Ве тр о во по ље, опе ван је, ка ко ка же те, 
тра гич ни отаџ бин ски про стор. Да ли мо же мо, уз ма ло сло бо де, 
ве тр о во по ље раз у ме ти и као Ва ше не по чинпо ље?

И без те сло бо де мо же мо га до не кле та ко схва ти ти. На и ме, 
ка ко сам ме ђу ве ћим бро јем мо гу ћих на сло ва за ту књи гу имао и тај, 
сва ка ко да сам се се тио и По пи не зби р ке пе са ма Не по чинпо ље. 
Ме ђу тим, та два фи гу ра тив но упо тре бље на пој ма има ју, гле да но не 
са мо по е тич ки не го и чи сто лек си ко граф ски, два раз ли чи та зна че
ња. По лу сло же ни цу не по чинпо ље По па је у исто и ме ној пе снич кој 
књи зи раз вио у озна ку про сто ра на ко јем се зби ва – као у ка квом 
ма гиј ском ри ту а лу – чо ве ко ва ег зи стен ци јал на дра ма, ње гов об ра
чун са бе сми слом; али из те по лу сло же ни це – што се и осе ћа и под
ра зу ме ва – ни је ис тр ве но ни ње но основ но зна че ње, од но сно да се 
њом име ну је и про стор на ко јем се не мо же оп ста ти, где чо ве ку 
не ма по чин ка, оп стан ка. С дру ге стра не, ве тр о во по ље озна ча ва 
наш на ци о нал ни про стор из ло жен мно гим опа сно сти ма, на ко јем 
је жи вот увек не спо ко јан и не из ве стан, где се, с ве ли ком му ком, 
те шко оп ста је. 

На јед ном зна чењ ском ни воу, схва ће но сим бо лич ки, ве тр о во 
по ље мо же да бу де увод у на ше не по сто ја ње, то јест у не по чинпо ље. 

Још од пр вих књи га, би ло је го во ра о то ме и у прет ход ном раз
го во ру, пе сник сте биљ ног све та. У зби р ци Дар и коб на пра ви ли 
сте но ви ис ко рак. По и сто ве ти ли сте пе снич ки и биљ ни глас: пу
сти ли сте би ље да сâмо пе ва свој дар и сво ју коб. От ку да по ти че 
то ли ка биљ на ем па ти ја, ка ко Ви ви ди те коб и дар би ља?

Вре ме ном сам по чео (о че му сам ви ше пу та го во рио) да се 
бли же упо зна јем са би љем из не по сред ног окру же ња и оно ме је 
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„узе ло под сво је” – ужи вео сам се у фло рал ни свет и са жи вео с 
њим. Под при ти ском те ин тен зив не уза јам но сти би ље је – из ду би
не се бе, а као са мо од се бе – „про пе ва ло” о соп стве ној ле по ти, али 
и о тра ги ци свог и оп штег по сто ја ња – а ја сам не ка ко по стао про
во ди лац и пре во ди лац та квог пе ва ња. Свет би ља је ча ро бан и та јан
ствен, али и за стра шу ју ћи кад про ра де ње го ва си ли на и уну тра шња 
по мр чи на. (Уз гред да на по ме нем: чи ни ми се да је у ци клу су „Сед
ми ца” – из исто и ме не зби р ке – пи та ње пе ва ју ћег би ћа још сло же
ни је: у по је ди ним ње го вим де ло ви ма „про пе ва ли” су да ни; не где 
је до шло до удва ја ња њи хо вог гла са са гла сом лир ског су бјек та; 
по не где до њи хо вог пре кла па ња.)

Мо ти ви не ста ја ња, лом но сти, ква ра, тра ја ња тек у се ћа њу 
оно га че га ви ше не ма − стал ност су у Ва шој по е зи ји. Оту да у њој 
то ли ко па сли ка, па шу мо ва, па зву ко ва? И, па ра док сал но, ни су ли 
ове сли ке и зву ко ви са гра ни це не ста ја ња исто вре ме но и по ла зи
ште пе снич ке кул ту ре пам ће ња, скла ди ште ња го то во свих кул
тур них сло је ва ко је је Ва ша по е зи ја по хра ни ла у се би?

Оно што се пре се ли ло у се ћа ње ни је пот пу но не ста ло. Се не 
и сен ке иш че злог по хра њу ју се и одр жа ва ју у по е зи ји. Она је њи
хо ва ду хов на ку ћа, твр да зи да ни ца од успо ме на, скла ди ште за све 
вред но сти ко ји ма се од ли ку је је дан на род – ње го ва злат на ри зни ца. 
Пе снич ка реч по се ду је моћ да се огла си „са гра ни це не ста ја ња”, да 
за ро ни у мук иш че злог, да до вр ши и ове ко ве чи не до вр ше но, да пре
о сми сли сло мље но и по ква ре но... Гле да но с те стра не, мо је пе ва ње 
је и чин тра га ња за до пу ња ва њем пре фик са па. Ње го ве шум не 
до пу не и до да ци с по ет ским сли ка ма од го не осе ћа ње пу сто ши.

Јед но од бит них ме ста не ста ле а по хра ње не кул ту ре је сте 
и во де ни ца по то ча ра − млин, а ње гов па шум основ ни је мо тив 
Млин ског ко ла. Сти же ли он у Ва шу по е зи ју, ко ли ко из пре дач ког 
се ћа ња и де тињ ства, исто то ли ко и из по е тич ких раз ло га: да име
ну је – тер ми ни ма/ре чи ма као што су мли ни ште, во де нич ко ко ло, 
жр вањ, јаз, уста ва, ме ља ва, бук, ома ја − рад је зи ка у по е зи ји? 

Свим пој мо ви ма ко је сте на бро ја ли за и ста се су ге ри ше „рад 
је зи ка у по е зи ји” и то, ка ко ми се чи ни, на ви ше ни воа, чак и на 
ме трич ком. Зар се не би у том сми слу мо гли до ве сти у ве зу пој
мо ви во де нич ко ко ло – ри там и уста ва – це зу ра? Мли ни ште мо же, 
ре ци мо, да озна ча ва пе снич ку „ра ди о ни цу”, то јест сло жен про цес 
ко јим се го вор ни је зик пре о бра жа ва, пре ра ђу је у пе снич ки (у шта 
се мо гу укљу чи ти окол но сти и окру же ње у ко ји ма се то зби ва). 
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Пој мо ви ма жр вањ, ме ља ва и бук кон кре ти зу је се зву ча ње као 
јед но од бит них обе леж ја по е зи је, то јест од сли ка ва се звуч ни „рад 
је зи ка у по е зи ји”. Реч ома ја мо же се од но си ти на ути сак ко ји оста
вља јед на пе сма или на оп шту пе смов ну ат мос фе ру. Јаз би мо гао 
да сим бо ли ше онај про цес ко јим се из вер бал ног ха о са из два ја 
свр сис ход на је зич ка енер ги ја и уво ди у ства ра лач ки ток.

Ка ко, нај пре на осно ву свог пе снич ког ис ку ства, али и као ту
мач по е зи је, ви ди те од нос по е зи је и кул ту ре?

У ства ри ма кул ту ре по е зи ја је ак тив ни чи ни лац, јер је јед на 
од ње них ва жни јих од ред ни ца. За то је са свим при род но да се пе
сник – уз под ра зу ме ва ју ће ува жа ва ње свет ске кул тур не ба шти не 
– од ре ди и пре ма кул ту ри ко јој при па да. То је ње го ва, ре као бих, 
при род на оба ве за, не што што се ваљ да под ра зу ме ва. Уо ста лом, он 
би тре ба ло да бу де кре а тив ни чи ни лац, ства ра лац ко ји уче ству је 
у одр жа ва њу и из гра ђи ва њу на ци о нал не кул ту ре, ко ји сво јим де
лом ин ди ви ду ал но по твр ђу је њен иден ти тет. Ње га на то – са ми 
од се бе, спон та но, па чак и под све сно – на во де је зик на ко јем ства ра, 
тра ди ци ја ко ју ба шти ни на би ло ко ји на чин, вре ме, про стор и окру
же ње у ко јем жи ви. Го то во је не мо гу ће би ти пе сник, а о том ни шта 
не ре ћи. 

Мо ти ви от кри ве ња/апо ка лип се (од епи фа ниј ских тре ну та ка, 
још од пр вих књи га, но во је ру са лим ских ви зи ја у Сед ми ци, уста
ја ња мр твих у за вр шним сти хо ви ма у „Бе ле гу Сте ва но вом” − а 
њих сте уо ча ва ли и ту ма че ћи Ди со ву по е зи ју), чи не би тан сми са
о ни ток Ва ше по е зи је, тим зна чај ни ји јер се по ја вљу ју на под ло зи 
мо ти ва про па дљи во сти и не ста ја ња. Мо гу ли се са гла си ти пе снич
ке сли ке за сно ва не на нај ду бљим осно ва ма хри шћан ског уче ња и 
пе ва ње о пу ној али вар љи вој сре ћи? Или је то мо гу ћа раз дел на 
тач ка ве ре и по е зи је?

Под се ти мо се још је дан пут оног схва та ња о ства ра лач кој енер
ги ји и ства ра о ци ма из сту ди је Ди ми три ја Бог да но ви ћа „Ви зан тиј
ски књи жев ни ка нон у срп ским слу жба ма сред њег ве ка” (ко је сте 
и Ви на ве ли у пред го во ру за зби р ку пе са ма Сед ми ца). Ма да се оно 
од но си на ви зан тиј ске и срп ске сред њо ве ков не ка нон ске пе сни ке, 
то схва та ње ва ља има ти у ви ду и ка да су у пи та њу ка сни ји срп ски 
пе сни ци (укљу чу ју ћи и са вре ме не) – они ко ји су опе ва ли и ве ли
ке хри шћан ске те ме: „Енер ги ја ства ра ња, кре а тив на моћ, је сте 
бо жан ска спо соб ност ко ја се са оп шта ва ство ре ном би ћу и ко јом 
то ство ре но би ће по сто ји и на ста вља да ства ра. Сто га је у крај њој 
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ли ни ји пра ви ау тор сва ко га умет нич ког де ла, по то ме схва та њу, сам 
Бог; чо век је ак тив ни бож ји ин стру мент. Ак тив ни, за то што уно си 
и се бе лич но, свој из раз, огра ни че ња и успо не сво је људ ске при ро
де. Али ипак ин стру мент, за то што без Бо га ни ко ту не мо же ство
ри ти ни шта, да кле ни шта без уче шћа у ми сте ри ји са мо га бо жан
ског ства ра ња. Ге не за умет но сти, књи жев ног из ра за или књи жев не 
ле по те у ужем сми слу, је сте, у скло пу та квих по гле да, не што исто
вет но са ге не зом све та и не што што се ко ре ни у тај на ма ко смо го
ни је у нај ши рем сми слу ре чи.” (Ове Бог да но ви ће ве ре чи ва ља 
одр жа ва ти у све сти ма ко ли ко да се ве ро ва ло да је пе снич ко ства
ра ла штво ис кљу чи во ин ди ви ду ал на и пот пу но ау то ном на ду хов на 
рад ња.) 

Уко ли ко је у пе сни ку при род но при сут на свест о по сто ја њу 
Бо га, он да по ет ско уз но ше ње ка Ње му не мо ра да из о ста је ни он да 
ка да се пе ва „о пу ној али вар љи вој сре ћи”. По сто ји код мно гих 
пе сни ка сна жна по тре ба за обо же њем про сто ра о ко јем пе ва ју или 
уоп ште за по хри шћа ње њем пев ног гра ди ва. С дру ге стра не, ни пе
ва њем уте ме ље ним „на нај ду бљим осно ва ма хри шћан ског уче ња” 
не опе ва ју се бу квал но та уче ња не го се – уз сла вље ње без мер ног 
и не до сти жног Бо га или уз Ње го во при зи ва ње – по не кад упит ног 
или још ка квог ка рак те ра – пре о пе ва ју хри шћан ске по ру ке и са зна
ња, то јест при сту па им се – уз сва под ра зу ме ва ју ћа људ ска огра
ни че ња – из лич не ми са о ноемо тив не по зи ци је. 

Ка ко са зна је мо из ње го вог го во ра на Аре о па гу и апо стол Па вле 
(Дје ла апо стол ска XVII, 28) ува жа вао је пе сни ке: „У Ње му [Госпо
ду] жи ви мо, и кре ће мо се, и је смо; као што су и не ки од ва ших 
пје сни ка ре кли: Јер смо и род ње гов.” 

Ка да се вер ско и пе снич ко укр сте у по е зи ји, он да је то дво смер
на бла го дат: ве ра окре пљу је по е зи ју – по е зи ја учвр шћу је ве ру. Уко
ли ко и по сто ји „раз дел на тач ка” из ме ђу њих, то не зна чи да се оне 
ме ђу соб но оба ве зно оспо ра ва ју и до во де у пи та ње.

У цр ква ма се, ина че, ве ко ви ма и сва ко днев но пе ва и чи та пое
зи ја и оне су, из ме ђу све га дру гог, и ми ле ни јум ске пе снич ке три би не.

Је дан сте од нај бо љих вер си фи ка то ра не са мо са вре ме не 
срп ске по е зи је. Ство ри ли сте но ве ва ри јан те кла сич них срп ских 
ме та ра, па и уве ли не ке но ве, о че му смо раз го ва ра ли то ком на
уч ног ску па „Звук, ме тар и сми сао у по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа”, 
одр жа ног у Тре би њу на Бла го ве сти 2015. го ди не. (О то ме је пи са но 
ви ше пу та, мо жда нај пот пу ни је су то чи ни ли Ле он Ко јен и Иван 
Не гри шо рац, али исто та ко Јо ван Де лић, Ве сна Елез и дру ги.) Ко
ли ко пе сник мо ра да жр тву је ви со ким вер си фи ка циј ским зах те
ви ма, мо же те ли нам на ве сти не ки при мер та кве лек сич ке и/или 
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сми са о не жр тве? И обр ну то, при ста је те ли да од сту пи те од ме
трич ке пра вил но сти ра ди сми са о не пу но ће, и у ко јим слу ча је ви ма 
то чи ни те? 

Стал на, пер ма нент на ме трич ка са мо свест рет ко ми до пу шта 
да до ђем у та ква ис ку ше ња. Сли ко ви ти је ре че но: то ли ко сам и та ко 
ме трич ки „на ви јен” да се не ка ко већ уна пред од у пи рем на ле ти ма 
арит ми је. За ме не је за пра во ка рак те ри сти чан онај пе снич ки по сту
пак у ко јем су зна чењ ско и ме трич ко две те сно по ве за не и ме ђу
соб но ис пре пле те не рад ње, два исто вре ме на то ка, ко ја у ства ра њу 
пе сме чи не је дин стве ну ства ра лач ку стру ју. Оне се, огла ша ва ју ћи 
се јед на кроз дру гу, есте тич ки упот пу њу ју. У ства ри, ја на сто јим, 
ко ли ко год мо гу, да се – нај са бра ни је сле де ћи ме трич ке им пул се 
– не на ђем у не при ли ци да мо рам пре ћи из рит мич ки склад ног 
сти ха у ње го ву ра су тост, у про зно ра су ло. За то по сто ји низ је зич
ких мо гућ но сти: осла ња ње на си но ним ско бо гат ство срп ског је зи
ка, раз ме штај ре чи, ко ри шће ње ин вер зи је у ре ду ре чи, упо тре ба 
по крет них во ка ла, пре но ше ња ак цен та на про кли ти ку.

Сва ка Ва ша пе снич ка зби р ка и пе снич ки ци клу си у њи ма вео
ма су па жљи во ком по но ва ни, што пе сма ма осим основ ног да је и 
знат на кон тек сту ал на зна че ња. То у ис тој ме ри ва жи и за књи ге 
иза бра них и но вих пе са ма, ко јих до са да има те се дам. У њи ма сте 
од ре ђе ни број пе са ма − „Ro sa ca ni na”, „Бла го бо жи је”, „Има не ка 
ва си о на”, „Ру жа Бу ди ма”, „Же ра ви ја” „Шљи ва срп ска”, „Кон дак 
са фи гу ром Ча сно је би ти”, „Со нет зим зе ле на” − по ме ра ли и ста
вља ли на по вла шће на ме ста, нај че шће на окви ре књи га. Иа ко је 
реч о пе сма ма ко је иду у Ва ше нај по зна ти је пе сме, ипак се на ме
ће пи та ње: за што баш оне ме ђу дру ги ма и ко је сте им до дат не 
уло ге на ме њи ва ли?

Да би јед на пе снич ка књи га би ла сми сле но раз вр ста на по ци
клу си ма и да би, са гла сно с тим, у њи ма пе сме би ле по ре ђа не по 
нај при род ни јем ре до сле ду (као да ис ти чу јед на из дру ге) и до би ле 
– ка ко Ви ка же те – „знат на кон тек сту ал на зна че ња”, то од пе сни
ка зах те ва ком по зи тор ско уме ће, то јест ве о ма раз ви јен осе ћај за 
склад но раз вр ста ва ње тих пе снич ких је ди ни ца, као и ис тан ча но 
уме ће у раз во ђе њу и кон тро ли са њу пе смо твор не енер ги је.

Кад је, на при мер, не ка од по ме ну тих пе са ма у окви ру од ре
ђе них пе снич ких књи га увод на, она је ту да би не што од сво је 
по ет ске но си во сти пре ба ци ла, пре не ла у на ред не пе сме ка ко би 
по кре ну ла да ље пе ва ње, да ла му ја чи за мах и упу ти ла га у же ље
ном сме ру. Кад је она пак из вод на, то је за то што се у њој на ла зи 
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не што што на зна чењ ском пла ну су штин ски са жи ма прет хо де ћи 
са др жај, те јој омо гу ћу је да по ста не ам блем да те пе снич ке књи ге, 
ње но лир ско зна ме ње.

Књи жев на кри ти ка Вас пра ти и ви со ко вред ну је још од пр ве 
књи ге. О Ва шој по е зи ји на пи сан је зна тан број вред них ана ли тич
ких тек сто ва, го то во ма лих сту ди ја, одр жа но је ви ше на уч них 
ску по ва, об ја вље на су три збор ни ка, ре дов ни сте члан СА НУ. Ни
је при стој но да Вас пи там ко ли ко сте за до вољ ни кри ти чар ским 
ту ма че њи ма, али о ко јим ви до ви ма Ва ше по е зи је би сте во ле ли да 
је ви ше пи са но?

У мно гим ли те рар ним де ли ма од у век је по сто ја ло по не што 
што ни је од мах от кри ве но или је ду го оста ло не при ме ће но. У до
са да шњим ис тра жи ва њи ма мог пе сни штва углав ном су уо че на 
не ка од глав ни јих ње го вих обе леж ја. Мо жда би се још мо гли не што 
ши ре осве тли ти ње го ви пеј за жни и фло рал ни аспек ти, а ве ро ват но 
и још по не што, че га ни сам до вољ но ни све стан. Вред ност јед ног 
пе снич ког де ла по чи ва и на ње го вој та јан стве но сти, на не чем што 
се тек мо же на слу ти ти, а не мо же до кра ја из ре ћи. По е зи ја је ле па 
и у сво јој не из ре ци во сти.

Го то во да ни је би ло не га тив не ана ли тич ке кри ти ке Ва ше 
по е зи је. Не до ста је ли Вам та ква кри ти ка по не кад?

Уко ли ко се по ја ви у пра вом тре нут ку, до бро за сно ва на не га
тив на књи жев на кри ти ка мо же ко ри сти ти пи сцу. Ако је она из раз 
ис кљу чи вих и са свим дру га чи јих по е тич ких схва та ња, ако је по
ли тич ки или би ло ка ко иде о ло шки мо ти ви са на, а уз то зло на мер на 
или увре дљи ва, то ни ка ко не до при но си раз во ју пра ве књи жев но
сти. Ина че, по чев од Ку пи но ва (мо је пр ве зби р ке пе са ма), би ло је 
по вре ме но и не га тив них освр та на мо је пе сни штво. Да ле ко сам и 
од по ми сли да се оно мо ра сва ком до па да ти. То чак не мо гу ни да 
по же лим. 

Об ја ви ли сте две књи ге есе ја: Есе ји и слич не рад ње и Пе ва
ње и ме ра (књи жев ноесте тич ке и ме трич ке ана ли зе). Иа ко у пр вој 
пре о вла ђу ју по е тич ки тек сто ви, а у дру гој су да та ту ма че ња срп
ских пе сни ка од Јо ва на Сте ри је По по ви ћа до Рај ка Пе тр о ва Но га, 
оне се ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју са свим у све тлу Ва ше пое
ти ке пе снич ког чи та ња на ше тра ди ци је и ње ног стал ног раз ви
ја ња и при на вља ња. Ка ко Ви ви ди те са од нос ове две вр сте Ва ших 
есе ја и, по себ но, есе ја пре ма Ва шој по е зи ји? 
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Књи га Есе ји и слич не рад ње са др жај но је ра зно род на. У њу 
су укљу че ни: уоп ште ни ји или те мат ски огра ни че ни освр ти на 
пе сни штво не ких срп ских пе сни ка; ана ли зе по је ди них њи хо вих 
пе са ма; пред ста вља ње на уч них и књи жев них про зних де ла; при
год не бе се де; ау то по е тич ки тек сто ви и лир ски за пи си. Есе ји стич ка 
књи га Пе ва ње и ме ра све де ни ја је, јер је кон цен три са на са мо на 
три ин тер пре та тив на па ра: 1) на ана ли зу две ју пе са ма: Сте ри ји не 
„Да вор је на по љу Ко со ву” и Ко сти ће ве „Мо ја дан гу ба”; 2) на раз
ма тра ње На ста си је ви ће вог и Ви на ве ро вог звуч номи са о ног пе
сни штва; 3) на рас пра ву о два ме трич ка пи та ња (што је код нас у 
ова квим књи га ма пра ва рет кост), од ко јих се пр во од но си на про
блем сло гов не и из го вор не вред но сти ја тов ског ије у Ку ле но ви ће вој 
по е зи ји (за шта је – што је ва жно ис та ћи – из ве де но и оп ште ва же
ће ме трич ко пра ви ло); а у дру гом се го во ри о јед ном ори ги нал ном 
ду жем сти ху у по е зи ји Рај ка Пе тр о ва Но га (о че тр на е стер цу ство
ре ном од два јам пска сед мер ца). 

Ви сте већ ре кли ко је су вр сте ти есе ји и да је њи хов са од нос 
та кав да се они „ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју”. На дам се да ће 
се па жљи ви ји чи та лац ла ко уве ри ти да њи хов ау тор увек на сто ји 
да слу жи де ли ма и пи сци ма ко је ту ма чи и да то чи ни и кад у та 
ту ма че ња уно си (са до ста оба зри во сти) и по не што од свог пе снич
ког ис ку ства. 

Ни је на од мет ре ћи да су не ки од тих есе ја ко ри шће ни у до
са да шњим ту ма че њи ма мо је по е зи је.

Шта је суд би на по е зи је и пе ва ња у да на шњем вре ме ну, ко је 
у дру ги план ста вља књи жев ност и књи гу а ис ти че вир ту ел ну 
ствар ност, то јест жи ву и бр зу сли ку? Ко је у ци ви ли за ци ји сли ке 
још и да нас упу ћен на по е зи ју, од но сно − а да не зву чи па те тич но 
− ко (још увек) не мо же без ње?

У вре ме ну му ње ви тог на пре до ва ња ин фор ма тив них тех но ло
ги ја го то во је све под ло жно про ме на ма и не пред ви ди вим пре и на
че њи ма. Ипак, пе снич ке сли ке су и да ље жи вот ни је и по зна че њу 
не у по ре ди во ду бље од вир ту ел них. У све ту са вре ме них ко му ни
ка ци ја фа мо зна вир ту ел на ствар ност пре на гла ше на је пре ко сва
ке ме ре. Мо дер ни ко му ни ка тив ни про гра ми упо р но на сто је да 
сва ког ко их ко ри сти учи не сво јим за ви сни ком. Об у зет до оча ра
но сти бр зи ном и ефи ка сно шћу тих про гра ма, њи хов ко ри сник 
сти че илу зи ју о не ка квој соп стве ној ва жно сти, па да у за блу ду да 
је зна ча јан чи ни лац у не че му. 

За во дљи ве ра чу нар ске ком би на ци је и број не про грам ске мо гућ
но сти мо гу и пи сце да нео сет но на ве ду на ис пра зност и по вр шност, 



504

те из гле да као да пи шу у тр ку или у ле ту. Отуд се сти че и ути сак да 
ра чу нар, ако се има нео гра ни че но по ве ре ње у ње го ве мо гућ но сти, 
ме ња на го ре пи шче ву ства ра лач ку свест или је – не ула зе ћи у вред
но сна од ре ђе ња – нео спор но чи ни дру га чи јом. 

По ред пе сни ка (ко ји ма је по е зи ја суд бин ско опре де ље ње), 
да нас су по е зи јом за о ку пље ни ње ни ту ма чи, ода бра ни чи та о ци 
(све ре ђи и ре ђи), као и они ко ји књи жев ност још увек (во ле ли је 
или не) пре да ју и уче по шко ла ма, то јест на став ни ци, уче ни ци и 
сту ден ти. Ипак, ра ди је се пи там да ли је не ка вр ста умет но сти 
чо ве ку по треб на или ни је не го што се пи там да ли се без те и те 
умет но сти мо же или не мо же. Пе снич ка умет ност по треб на је чо
ве ку по је дин цу нај пре као јед но од сред ста ва ко јим се он емо тив но 
ис пу ња ва и обо га ћу је, као ње го ва ду хов на хра на. Ве о ма је ва жно 
ре ћи и то (ако ко хо ће за и ста да чу је) да се и по е зи јом – што је 
са свим при род но – чу ва и ја ча иден ти тет јед ног на ро да, одр жа ва 
на род но пам ће ње, осми шља ва и под у пи ре ње го во по сто ја ње... 

Шта (са да) да ље?

У го ди на ма сам ка да се бо ље и ду бље по и ма про ла зност, ка да 
се знат но ја сни је ви ди и те же осе ћа да вре ме не у мит но и не у мо љи
во про ла зи – го то во ле ти. Сва ка ко бих во лео – не по ми шља ју ћи на 
то да ли је пе сни штво ко ме по треб но или ни је – да на пи шем још 
ко ју зби р ку пе са ма, као и још по не што.




