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за бо ра вље не пе сме (Дис)”. Тре ћи сег мент Чи стог об ли ка ек ста зе пру жа 
нам увид у да љи раз вој не ких то по са, за да тих пр вим две ма це ли на ма. 
Мо же мо, да кле, пра ти ти пе снич ки од нос пре ма при ро ди Де сан ке Мак си
мо вић, Ми лу ни ке Ми тро вић и Гор да не Ђи лас, али и с јед не стра не те мати
зо ва ње мај чин ства код Ане Ри сто вић, Рад ми ле Ла зић и Ми лу ни ке Ми тро
вић, а с дру ге му шких чла но ва по ро ди це (отац, син, су пруг) код Јован ке 
Стој чи но вић Ни ко лић и „љу ба ви пре ма оцу” код Ђор ђа Де спи ћа. „Фе ми
ни стич ка ори јен та ци ја”, же не, жен ски прин цип и му шкожен ски од но си 
бит но су пе снич ки есте ти зо ва ни код Рад ми ле Ла зић, Ане Ри сто вић, Пе тра 
Ма то ви ћа и Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва. И, нај по сле, за па жа се ка ко 
фи гу ри ше од ли ка ма лог код пе сни ка тре ће це ли не књи ге: „ма ле ства ри”, 
„ма ли гра до ви”, „бог ма лих ства ри” и „осе ћај за де таљ”, код Ми лу ни ке 
Ми тро вић, Да ни ло ва, Де ја на Алек си ћа и Ђор ђа Де спи ћа.

На ве де ни ни зо ви ни су ис так ну ти не би ли се са мо под ву кла це ло
ви тост и осми шље ност књи ге Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, већ и да се 
прак тич но при ка же оно што је ау тор ка ис та кла као сто жер но у уво ду. 
Ра ди се, на и ме, о „’го во ру раз ли ке’, као и от кри ва њу на го ве шта ја и ино
ва ци ја у ди ја хро ном лу ку ду го трај не мо дер ни за ци је срп ског пе сни штва”. 
Ма ко ли ко да су на из глед по е тич ки срод ни ци, пе сни ци ко ји су се на шли 
под окри љем књи ге Чист об лик ек ста зе не гу ју са мо свој не и ау тен тич
не пе снич ке гла со ве. Из це ли не у це ли ну пра ти мо раз вој и пре пли та ње 
по е тич ких ли ни ја од ро ман ти зма до да нас, од син те тич ких пре гле да до 
ана ли тич ких фи не са. Гра ђи је при сту па но и из угла те о ри је и књи жев не 
исто ри је, са по у зда ним осе ћа јем за „оно нај дра го це ни је у пе сми”, „нај ви ше 
ста ње ду ше” и „ри там” кон ти ну и те та, за да тог су ма тра и стич ким на ло гом.
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Ср ђан В. Те шин (Мо крин, 1971), ау тор је да на ест књи га ме ђу ко ји ма 
се из два ја ју на сло ви: Сја јан на слов за пан то ми му (1997), Ан то ло ги ја 
нај бо љих на сло ва (2000, 2013), Ка зи мир и дру ги на сло ви (2003), Кроз 
пу сти њу и пра ши ну (2005, 2008), Ку ва ро ве кле тве и дру ге га до сти (2006, 
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2014), Ис под цр те (2010), При че с Мар са (2015) и Го ри го ри го ри (2017), 
до бит ник зна чај них књи жев них на гра да и при зна ња, пре во ђен на де се
так европ ских је зи ка, пред ста вља се чи та о ци ма књи гом ау то фик ци је не
обич ног на сло ва Мо је. При свој ном за ме ни цом пр вог ли ца као да на мер но 
упу ћу је на то да ће се све што је у књи зи на пи са но је ди но мо ћи под ве сти 
под од ред ни цу мо је, али и да све то на пи са но, и он да ка да је по ку шај ис пи
си ва ња би о гра фи је дру гих лич но сти, је сте део ње го ве лич не фик ци је, 
или тач ни је ис пи си ва ња ње го вог ру ко пи са пре ко већ по сто је ћих:

Нео бич но је то ка ко се не ке мо је ра ни је на пи са не при че са жи вља ва ју 
са овим еклек тич ним тек стом, на ста лим у по гра нич ним зо на ма ствар но сти 
и про зне фик ци је, ко ји сам на звао Мо је – јер је све у ње му уи сти ну мо је 
по ви ше осно ва – као да је реч о ан ти ци пи ра ним пла ги ја ти ма, што би ре као 
Пјер Ба јар. А шта је Мо је ако ни је ду бо ко ин ти ман књи жев ни текст ко ји је, 
као ка кав маг нет, к се би при ву као при че, есе је, по е зи ју, ци та те, до ку мен та, 
фак то граф ске бе ле шке, ко ре спон ден ци ју и фик ци о на ли зо ва не би о гра фи је?

Мо је је књи га ко ја под се ћа на уред ну све ску у ко јој је сре ђи ва ње 
јед ног вре мен ски од ре ђе ног фол де ра, не ко ли ко фи о ка рад ног сто ла, не
ко ли ко ста рих по ли ца са књи га ма и за кљу ча них ор ма на ре зул ти ра ло 
сво је вр сном фик тив ном есе ји сти ком ко ја у скло пу це ло куп ног ли те рар ног 
опу са Ср ђа на В. Те ши на до ла зи као оно де ло ко је се нај че шће оче ку је 
од до ста ста ри јих ау то ра, као су ми ра ње прет ход ног књи жев ног пу та и 
ис ку ства ка да је већ све ре че но и на пи са но. Но, Те ши но ва књи га раз би ја 
та кав чи та лач ки мит и она је умно го ме по сле ди ца јед ног дру гог ау то ра 
и јед ног дру гог ру ко пи са – ру ко пи са из за о став шти не мла де пе сни ки ње 
Ми ли це Зр нић, Те ши но ве мај ке; она је и по сле ди ца ау то ро вих на че ла у 
књи жев но сти, ње го вог чи та лач ког ис ку ства, на чи на пи са ња, уче ња и 
уз ди за ња кроз дру ге књи жев ни ке, њи хо ва де ла и са мог се бе.

За Ср ђа на В. Те ши на књи жев но ве ру јем има два де ла. Пр ви 

...го во ри о то ме да, као и у жи во ту, у пи са њу по сто је пе ри о ди ра ђа
ња, жи во та и смр ти и да кроз све те ме не тре ба про ћи, а опет пре жи ве ти, 
бес ком про ми сно одо ле ти ку ка вич лу ку и бу са њу у гру ди, глу па вом са мо
љу бљу и иг но ран ци ји бли жњих. 

Овај део књи жев ног на че ла су сре шће мо на оним стра на ма књи ге 
ко је су ау то би о граф ског ка рак те ра, док је дру ги део 

...књи жев ног за ве та ја сан сам по се би: књи жев ност је за сно ва на на 
ла жи, али са ма не тр пи лаж, ла жне пи сце и ла жне чи та о це. Као чи та о ци ма 
по треб но нам је да ве ру је мо у на пи са но, као што нам је по треб но да зна
мо раз ли ку из ме ђу оно га што се истин ски до го ди ло и оно га што се мо гло 
до го ди ти. Ако пи сац пред со бом ја сно ви ди до га ђа је, баш као да им је при
су ство вао, мо же би ти си гу ран у то да ће их та ко ви де ти и чи та о ци.
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Ово је не та ко лак за да так на чи јој ће ви си ни Те шин по ку ша ти да 
оста не у оним де ло ви ма књи ге у ко ји ма тре ба да се су срет не мо са ожи
во тво ре ним лич но сти ма из ње го ве око ли не и по но во, по нај ви ше, ка да 
по ку ша ва да ре кон стру и ше књи жев ну би о гра фи ју сво је мај ке.

Књи га Мо је по де ље на је на три де ла ко ја, сва ко по на о соб, а по том 
и као це ли на, све до че о Те ши но вом књи жев ном ис ку ству:

Пи са ћу о оно ме о че му би сва ки пи сац тре ба ло да ћу ти; пи са ћу, да
кле, о чи та њу ко је при зи ва пи са ње, о пу те ви ма ко ји су во ди ли ка ства ра
њу де ла, не оба зи ру ћи се на па ра док са лан став – о ком је сво је вре ме но 
тач но го во рио Д. А., од ко га сам се учио чи та њу и пи са њу крат ких при ча 
– да „пи сац мо же да пи ше о све му и сва че му, о би ло ка квом по слу или 
за на ту, осим о свом спи са тељ ском ис ку ству”.

Сво јом ау то фик ци јом Ср ђан Те шин ће и се бе ста ви ти у уло гу чи
та о ца; у овој књи зи он ни је је ди но пи сац, већ је и пе сник, есе ји ста, при
по ве дач, би о граф, при ре ђи вач и на кра ју чи та лац ко ји је ство рио свет 
ове књи ге:

Мир ко Ко вач је на пи сао у ау то ро вој бе ле шци ко ја прет хо ди Уво ду 
у дру ги жи вот: „Књи жев ност ни је са мо пи са ње не го и ис пра вља ње сво
јих и ту ђих по гре ша ка.” Ово је књи га баш та ква; у њој на ме ра вам да ко пам 
по вла сти тим и ту ђим де ли ма, об ја вље ним и нео бја вље ним, вра ћа ју ћи се 
сво јим ста рим тек сто ви ма – ко је сам још јед ном по дроб но пре гле дао, а 
не ке од њих и из ко ре на пре ра дио – та ко да сад у но вом окру же њу да ју 
но ва чи та ња, али пре све га: пре тре са ју ћи са свих стра на јед но не у год но 
пи та ње на ко је већ уна пред знам да не мо гу да ти јед но стран од го вор.

На ве де ним ци та ти ма до не кле смо ус пе ли да ука же мо на основ на 
на че ла на ко ји ма је ба зи ран текст књи ге Мо је. Овај ан ти ци пи ра ни пла-
ги јат, услов но узе то, те мат ски је сте по де љен на три це ли не од ко јих је 
пр ва по све ће на Да ни лу Ки шу, дру га Ми ли ци Зр нић, и тре ћа Те ши но вом 
ства ра ла штву и по е зи ји. На гла ша ва мо услов но узе то, јер и ка да го во ри о 
Да ни лу Ки шу или Ми ли ци Зр нић, Те шин го во ри о се би и свом ства ра
лач ком пу ту, у ко јем има, да по но ви мо, као и у жи во ту, пе ри о да ра ђа ња, 
жи во та и смр ти, и кроз све те ме не тре ба про ћи. 

Књи жев ник Ср ђан Те шин про ла зи кроз ове ме не ду бо ко за ди ру ћи 
у сво је ли те рар но ја, пре и спи ту ју ћи љу бав пре ма књи жев но сти, по чет
ке пи са ња и чи та ња, во де ћи нас кроз фик тив ни свет свог ства ра ла штва, 
при зи ва ју ћи нас да за јед но бо ра ви мо у ње го вој ман сар ди, пре ли ста ва мо 
ру ко пи се ње го ве мај ке и ула зи мо у све то ве од ко јих је је дан ствар ни, а 
дру ги се де ша ва па ра лел но са њим. Тај дру ги је онај у чи ју ствар ност и 
по сто ја ње Те шин ни је по све си гу ран, „ни ма ло га не раз у ме”, али га 
„не по ре ци во осе ћа”: 
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Ти се све то ви, ка ко то по е тич но ка жу ан тич ки фи ло зо фи, раз ли кују 
као сан од ја ве. Пи та ње је са мо да ли мо же мо увек би ти си гур ни шта је 
шта? Мо же ли се хо да ти ни чи јом зе мљом тих су прот ста вље них све то ва? 
По пут псе у доОди се ја, ко ји нит је бу дан ни ти спа ва...

Да ни ло Киш и гра ђе ње ау то фик ци је око ње го ве Ман сар де и „Злат
не ки ше” за Те ши на је при мер не са мо оми ље ног књи жев ни ка, узо ра и 
учи те ља, већ и на чин да про го во ри о свом од но су пре ма по е зи ји. Он у 
Ки шо вом на у му и ту ма че њу по след њих сти хо ва пе сме-на ка зи це „Злат не 
ки ше” про на ла зи се бе: 

Про тив реч ност ова квог пе снич ког на у ма ис по ља ва се у по ку ша ју 
да се пе смом, по пут ка квог по ли тич ког де кре та, од у ста не од по е зи је, од
но сно, да по е зи ја сво јим сред стви ма не ги ра са му се бе. Па то је, чи та о че, 
не мо гу ће пред у зе ће! Ова кон траст ност по ве зу је пи сца „Злат не ки ше” с 
бес циљ ним и на пу ште ним пе сни штвом мо је мај ке и мо јим. По пут Да нила 
Ки ша, гле чу да, и ја сам на пи сао са мо три де сет пет пе са мане до но шча ди.

Ова иден ти фи ка ци ја, ко јом се за вр ша ва пр ви део књи ге, на ста вља 
се до ку мен то ва ном би о гра фи јом мла де пе сни ки ње Ми ли це Зр нић, Те
ши но ве мај ке, чи ја пе снич ка при ча по чи ње исте го ди не ка да Да ни ло 
Киш пи ше сво ју „Злат ну ки шу”. Ње на пе сма „Ве тар” из 1961. на гра ђе на 
је на ли те рар ном кон кур су, али по сле ни за при зна ња, пи сма охра бре ња 
Ра ше По по ва, упи са них сту ди ја књи жев но сти у Бе о гра ду – мла да пе
сни ки ња ни је на ста ви ла да се ба ви пе снич ким по зи вом. На кон стра да ња 
у са о бра ћај ној не сре ћи у че тр де сет ше стој го ди ни, иза Ми ли це (Зр нић) 
Те шин оста ла је ру ко пи сна за о став шти на. Дру ги део књи ге Мо је по све
ћен је ре кон струк ци ји жи во та де вој ке Ми ли це Зр нић, ње ним сти хо ви ма, 
пе сма ма, на гра да ма, по е ти ци за сно ва ној на ру рал ним те ма ма и оно ме 
што је нај ви ши до мет ове књи ге – на овај не сва ки да шњи на чин при ре ђен 
пе снич ки ру ко пис ове по е те се. Из ме ђу осми шља ва ња жи во та сво је мај ке 
ко ја се тек упу шта у пе снич ке во де и сво јих ту ма че ња и ње ног жи во та 
и по е зи је ко ју је про на шао у за о став шти ни, Те шин за пра во при ре ђу је 
ње не пе сме, об ја шња ва их и ства ра књи гу уну тар сво је књи ге – пр ву и 
је ди ну књи гу Ми ли це Зр нић. Та ко се чи та лац на стра на ма ове књи ге 
су сре ће са по е зи јом ба зи ра ном на те ма ма из ру рал не сре ди не и жи во та 
се ља ка. Не ки од на сло ва пе са ма Зр ни ће ве су: „Ве тар”, „Је чам”, „Траг је
се ни”, „За кле тва”, „Ко са чи, „Ко сид ба” итд. За Зр ни ће ву жи вот се ла је 
по е зи ја, она се обра ћа ко са чи ма:

Ста ни те,
ви што сте да нас це ли дан ко си ли
и пру жи те ми ру ке.
Мо жда ће мо је су зе ума њи ти вам бол
жу ље ви тих дла но ва.
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Пру жи те ру ке
да ме ким усна ма де во јач ким
до так нем жу ље ви те дла но ве.
Би ће ми лак ше
и бол ће ваш мо жда би ти ма њи.

По е зи ји о се лу Зр ни ће ва је при дру жи ла и пе сме о ко њи ма: „Га лоп”, 
„Бе ли ко њи”, „Цр ве не гри ве”... О то ме Те шин за пи су је:

Гри ве и ко пи та, по нос и ту га, ве тар и пра ши на, њен мла ди жи вот 
ко ји је про ју рио га ло пом по пут вра ног ко ња. Иа ко ри зи ку јем да мо је не
си гур не прет по став ке за до би ју при звук пу ке кон струк ци је, чи ни ми се 
да се у ње ној по е зи ји о ко њи ма на слу ћу ју бол и ра ста нак ко ји је у ка сни
јим го ди на ма не ће ми мо и ћи. Чак би се да ло за кљу чи ти, уз не ми нов ну 
пре на гла ше ност, да је ње но од у ста ја ње од по е зи је са мо по ку шај из вр да
ва ња про ро ко ва не тра гич не суд би не.

Тре ћи део књи ге Мо је од но си се на Те ши но во пи са ње по е зи је и 
ге не зу не ких ње го вих пе са ма. Сло бод но мо же мо ре ћи да се кроз це лу 
књи гу про вла чи и исто риј ска по вест ко ју жи ви јед на по ро ди ца у Мо кри
ну, где удес ма лих ме ста не ће за о би ћи ни на шег пи сца. 

Ср ђан В. Те шин сма тра да су пе сни ки ња Ми ли ца Зр нић и ње на 
по е зи ја не ста ли он да ка да је не ста ло и оду ше вље ње и ве ра у циљ оно га 
о че му је пи са ла. Да ље, сма тра да се то до го ди ло и ње му и Да ни лу Кишу, 
али и да их је оду ше вље ње је зи ком и ње го вим пре во ђе њем у по е зи ју на
пу сти ло и због „све сти о по мањ ка њу на да ре но сти за ви со ка до стиг ну ћа 
у по е зи ји”:

С не стан ком оду ше вље ња, иш че зли смо као пе сни ци, баш она ко 
ка ко је то Киш опи сао у „Злат ној ки ши”: „Као да ни шта ни је / ни би ло”. 
Ко нач но, пе сни ке у се би све вре ме смо гу ши ли ми са ми.

Оста је нам на да да Те шин ни је за и ста од у стао од по е зи је и да ће га 
су ми ра ње књи жев ног ис ку ства, ка ко свог та ко и оног Ми ли це Зр нић и 
Да ни ла Ки ша, вра ти ти по е зи ји. То би мо гао би ти нај ва жни ји циљ ове 
књи ге у су бјек тив ном сми слу. Објек тив но гле да но, књи га Мо је зах те ва 
и до бро по зна ва ње це ло куп ног де ла Ср ђа на В. Те ши на, чи ме ини ци ра 
мо гу ће ком па ра тив не при сту пе ко ји би на аде ква тан на чин љу би те љи ма 
Те ши но ве пи са не ре чи, по ред смер ни ца ко је сто је у књи зи, ука за ли на 
ме ста су сре та ња ау то фик ци је Мо је и фик тив ног све та ње го вих дру гих 
књи га и по е зи је. 

Књи га Мо је (скра ће но од Те ши но вог на сло ва „Мо је мај ке”?), по се
бан је ли те рар ни свет у на шој но вој књи жев но сти ко ји по зи ва чи та о це 
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на ду бо ко ура ња ње у сим бо лич ки сми сао, ег зи стен ци јал ни и ге нет ски 
кључ јед ног књи жев ног и по ет ског ис ку ства. Као та ква, за сно ва на на 
есе ји сти ци, до ку мен то ва ној гра ђи, се ћа њи ма, пре пли та њу про зе и по е зи је, 
ова књи га пред ста вља по себ но ме сто у Те ши но вом ли те рар ном де лу, а 
чи та о це упо зна је са ње го вим ства ра ла штвом на по се бан и дру га чи ји 
на чин – ау то фик ци јом из у зет ног књи жев ног ис ку ства. 

Ми ли ца МИ ЛЕН КО ВИЋ

ЖИ ВО ДО ГА ЂА ЊЕ ИСТО РИЈ СКОГ РО МА НА

Гор да на Ма ле тић, На пу ту сре бра, Пче ли ца из да ва штво ДОО, Ча чак 2019

У вре ме ка да елек трон ски об ли ци ко му ни ка ци је код мла дих чи не 
упит ним по тре бу чи та ња књи га, иза зо ван је екс пе ри мент Гор да не Ма
ле тић, по твр ђе ног и при хва ће ног при по ве да ча за мла де. У ро ма ну На 
пу ту сре бра упу сти ла се да за ро ни у епо ху ре не сан се, у по че так европ
ског 15. ве ка на ју жно сло вен ским про сто ри ма и да очи ма мла дих осве
тли пр во ожи вља ва ње европ ског ци ви ли за циј ског кр во то ка, про то ка 
иде ја и от кри ћа, књи га на ме ње них не са мо ода бра ни ма, ка ра ва на сре бра 
и со ли ко ји сти жу све да ље и да ље и ши ре по зна ва ње све та, љу ди, оби
ча ја, на чи на жи во та, нај зад – омо гу ћа ва ју да се оства ру је све ве ћа са гла
сност мно гих је зи ка. Гра де ћи све бр же бро до ве Евро пља ни су пло ви ли 
све да ље, та ко да ,,ви ше крај све та ни је (био) та мо где су љу ди ми сли ли 
да је сте”.

Ро ман за по чи ње у Ве не ци ји, у гра ду у ко јем се цен трал на Евро па 
у то вре ме огла си ла као тр го вач ко и по мор ско сре ди ште ко је је сти за ло 
у до та да не слу ће не и не по зна те кра је ве све та, као сре ди ште књи ге и 
штам пар ства у ко јем се за чи ња ло штам па но огла ша ва ње ма лих на ро да, 
ши ре ћи се по том по сре ди шти ма у ко ји ма ће из да ва ти сво је књи ге, све 
до Бе ча, Бу ди ма, Лај пци га, Бер ли на. Ро ман за по чи ње сли ком ужур ба не 
и уза вре ле Ве не ци је ви ђе не ши ром отво ре ним очи ма три на е сто го ди
шњег ју на ка ро ма на Алек се, ко ји по ти че из срп ских кра је ва, из око ли не 
Но во га Бр да, где се ко па ло сре бро и од но си ло ка ра ва ни ма на раз не стра не, 
где се жи ве ло још у све ту бај ки о Сре бр ном ца ру из ру дар ских при ча. 
Че ка ју ћи га ли ју да се са по о чи ми ма вра ти у за ви чај, он по сма тра ве ле
леп не згра де Ве не ци је, Во де ног гра да, Ду жде ву па ла ту, при су ству је 
тре нут ку ка да на Цр кви Све тог Мар ка мај стор за вр ша ва лу не ту из над 
вра та, док на ста је зид на сли ка мај сто ра из ре не сан се, очи ма ,,гу та” Ве
не ци ју, градзве зду та да шњег Бал ка на. Гор да на Ма ле тић с пра вом у том 
са гле да ва њу уза вре ло сти ства ра ња и пу ног жи во та Ве не ци је ком би ну је 




