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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 
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и ка зи ва ња ју на ка мо но ло шког ти па, и жи ве и убе дљи ве ди ја ло ге по доб
не ка рак те ри ма ли ко ва ро ма на, и, нај зад, она и се бе уно си у при чу као 
ра до зна лог ис тра жи ва ча тих дав них вре ме на, ни шта ма ње ра до зна лог 
од мла дих ју на ка ро ма на и по тен ци јал них чи та ла ца. Опи су ју ћи све ти
по ве та да шњег оруж ја, ве жба ња ју нач ких ве шти на, све до хев то ва ња 
ма чем, свих вр ста по су да за је ло и на пја ца ма, га ли ја и је дре ња ка, све до 
ве ли ке на ве, она не оста је са мо као при по ве дач ко ји за ви ру је у про шлост 
већ као не ко ко ди рект но са у че ству је са ју на ци ма у тим вре ме ни ма. 
Та ко успе ва да оства ри жи ву сли ку Ве не ци је као гра да ци ви ли за циј ске 
оп се не у тим вре ме ни ма. Већ на пр вим стра ни ца ма она нам от кри ва да 
је ду бо ко про у чи ла и спо зна ла то вре ме, да ба ра та де та љи ма ко ји ће, 
по том, на кра ју ро ма на, зах те ва ти да на чи ни и по за ма шан ин декс исто
риј ских пој мо ва и реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за.

Ко ри сте ћи мно ге те мат скомо тив ске мо де ле пу сто лов них ро ма на 
сред ње га ве ка, са епи зо да ма зго да и не зго да на пу ту Ја дран ским мо рем 
до Ду бров ни ка, те по том ка ра ва ном до Но вог Бр да, Гор да на Ма ле тић 
ве што упли ће и еле мен те ко ји по го ду ју при по ве дач ком аван ту ри зму 
пу то ва ња кроз исто ри ју – љу бав ног ро ма на, пре по зна ва ња, от ми це, од
во ђе ња у роп ство, пре о бла че ња ју на ки ње Ро ма не у му шко, упли та ње у 
суд би не ју на ка Је ђуп ке и Не гро ман та ко ји про ри чу љу ди ма на пу ту до 
Но вог Бр да. На го ве штај по кре тач ког мо ти ва ко ји ну ди ,,сан о бла гу” 
ау тор ка сре ћом за ме њу је уз бу дљи во упле те ном при чом о от ми ци ма пе 
по је ди них пре де ла Ме ди те ра на, на ко јој су уцр та ни до та да не по зна ти 
пре де ли и оба ле, што је у оном вре ме ну би ло дра го це ни је од зла та. 
Упра во су зе мљо пи сне кар те го ни ле љу де тог вре ме на да раз ми шља ју 
о ве ли чи ни све та, да га ис тра жу ју, са ња ју о не по зна тим зе мља ма ко је 
тек тре ба от кри ти. Гор да на Ма ле тић успе ва да сло жи и ве што до кра ја 
при ве де све те на ра тив не то ко ве, чи не ћи и на тај на чин ро ман ве о ма 
чи тљи вим и за ни мљи вим, у пу ном сми слу књи гом ко ја ,,др жи”. Уме сто 
да мла дим чи та о ци ма при по ве да из ми шље ну бај ку, она их жи во уво ди 
у исто ри ју осло ње на до бра но на на уч на са зна ња (у ро ма ну жи во де ла ју 
и исто риј ске лич но сти нај ви шег ре да), при че му од све га то га ства ра 
осо би ту бај ку спо зна је. Алек са и Ро ма на гле да ју као оп чи ње ни до та да 
не по зна ту кар ту си њо ра Ни ко ле де Кон ти ја на ко јој ,,чи тав Ин диј ски 
оке ан и Ки не ско мо ре ли че на огром но за тво ре но је зе ро”, на ко јој је из
гле да ло да је ,,не мо гу ће про на ћи би ло ка кав ју жни или ис точ ни про лаз 
ка Ази ји”. 

Оно што пле ни у овом ро ма ну за мла де је су ве ду те, ре чи ма осли
ка на плат на на ко ји ма из ра ња ју гра до ви, утвр де и ме ста на пу ту сре бра. 
Нај леп ши су ка да Ро ма на пле ме ни тог по ре кла, ко јој је су ђе но да у Алек
си, мла ди ћу без ро ди те ља, ко ји при па да све ту ру да ра, на ђе жи вот ну 
сре ћу, са ња Ду бров ник за тво ре них очи ју ма да у ње му још ни ка да ни је 
би ла, ка да пре ко ве ду та Пе штер ске ви со рав ни ре чи ма ис ка за ног, гра ди 



569

нај леп шу раз глед ни цу у овом ро ма ну ко ју на ла зи мо на по чет ку XVI 
по гла вља. Гор да на Ма ле тић кре ће у сво ђе ње овог ро ма на у дир љив крај 
у ко јем се срећ но окон ча ва ток љу бав не при че Алек се и Ро ма не. Кре ћу
ћи пу тем сре бра, без зна ња срп ског је зи ка, Ро ма на от кри ва да јој Алек
син за ви чај по ста је бли зак, ,,да ће (јој) до ла зак у Но во Бр до за о кру жи ти 
сли ку ви лин ског све та”: 

Ро ма на ни ка да ни је ви де ла снег. Кад је на свом пу ту ка ра ван сти гао 
до Пе штер ске ви со рав ни, за стао јој је дах. У ве ли чан стве ној ти ши ни угле
да ла је чу де сан кра јо лик из ви лин ског све та: мир ну мо дри ну зе ле ни ла 
шу ма окол них де вет пла ни на и бе ли ну сне га на њи хо вим вр хо ви ма, та ко
ре ћи усред ле та. Био је то при зор над ко јим се за ми сли ла. Бес крај на ши
ри на по гле да, оштар и чист ва здух, цвр кут пти ца ис пу ња ва ли су је ми ром, 
а снег јој се чи нио са свим ча ро бан. И не хо ти це, се ти ла се ис па ре ња ка на
ла ње не дра ге Ве не ци је и ви де ла да ле по та мо же би ти ве о ма раз ли чи та. 
Та мо су де ла људ ских ру ку на пра ви ла чу до, а ов де је чу до би ла при ро да 
са ма... ,,Ако је све ова ко ле по, он да ће ми сва ки дан би ти не за бо ра ван” – 
по ми сли ла је.

Ду жан сам пре ци зног од го во ра на пи та ње: У че му се раз ли ку је 
при ступ у исто риј ски ро ман Гор да не Ма ле тић На пу ту сре бра од дру гих 
исто риј ских ро ма на за мла де? То је при сна по ве за ност пи сца са мла дим 
чи та о ци ма, го то во са у че ство ва ње у аван ту ра ма мла дих ју на ка овог ро
ма на, Алек се и Ро ма не, у на чи ну от кри ва ња исто риј ске про шло сти. Са 
Алек сом, ру дар ским си ро че том из Но вог Бр да, ау тор ка от кри ва Ве не
ци ју, са њим и ње го вим очи ма чи та о ци до жи вља ва ју ту иси ја ва ју ћу зве зду 
Ме ди те ра на. Са Ро ма ном, де вој ком пле ме ни та ро да ко ја се сти ца јем 
окол но сти на шла у ка ра ва ну на пу ту сре бра, чи та о ци ње ним очи ма 
упо зна ју Ду бров ник, Ко тор, пре де ле Но вог Бр да, ко је за хва љу ју ћи руд
ни ку сре бра по ста је део све та и упра во та да отва ра но ве ви ди ке Евро пи. 
У овом ро ма ну от кри ва се мла дим чи та о ци ма зна чај пу то ва ња ка ра ва
ни ма, та да шњим ко ри до ри ма кул ту ре по Евро пи и све ту, ни шта ма ње 
вред ним од ис пло вља ва ња тра га лач ких ла ђа ко је кре ћу у от кри ва ња до 
та да не по зна тих пре де ла све та, ко ји ће и до да нас оста ти ап стракт ни 
по јам углед но сти за ма ле на ро де у на ста ја њу. Реч је о ве штом от кри ва њу 
ци ви ли за циј ске зу бље сре ди шта кул ту ре и умет но сти, ка кви су: Ве не
ци ја, Беч, Па риз, Лон дон... 

За раз ли ку од мно гих ро ман си ра них при сту па на шој исто риј ској 
про шло сти, по чев од сли ков ни ца у бо ји и исто риј ских ро ма на за мла де 
у ко ји ма је, че сто, на ве штач ки на чин на ме та на бај ко ли кост, у ко ји ма је 
ме сто на ла же но пре све га про та го ни сти ма исто ри је, при пад ни ци ма 
ди на сти ја, или тек по не ком аван ту ри сти спрем ном да се оти сне ка ра
ва ни ма или бро до ви ма у от кри ва ње до та да не по зна тих пре де ла ,,све та”, 
ка да су са ња ни про ла зи за да ле ку Ази ју, ка да су тек на слу ћи ва ни до та да 



570

нео т кри ве ни кон ти нен ти, у ро ма ну Гор да не Ма ле тић мла ди из обич ног 
све та, тр гов ци, до ла зе у ди рек тан кон такт са они ма ко ји вла да ју по је ди
ним обла сти ма. У том ро ман си ра ном ко ло пле ту, са суд би на ма ,,ма лих” 
љу ди су да ра ју се и упо зна ју суд би не кра ља Тврт ка Ко тро ма ни ћа, де спо та 
Ђур ђа Бран ко ви ћа, Сан да ља Хра ни ћа Ко са че, вла сте ли на Сор ко че ви ћа... 
От кри ва ју се пре де ли За ху мља, Ко на вља; на слу ћу ју и от кри ва ју та да
шњи Ду бров ник, Ко тор, на по кон Ве не ци ја са култ ним ар хи тек тон ским 
тво ре ви на ма, пре све га нај по зна ти јим хра мом, Цр квом Све тог Мар ка у 
скло пу Ду жде ве па ла те. Све је то ис при по ве да но на при сан на чин, бли
зак мла ди ма, та ко да де лу је упе ча тљи ви је од би ло ка квог сел фи ја. 

Док сам чи тао овај ро ман оди ста ми је за ми ри са ло по ма ло уста ја ло 
мо ре Ве не ци је, чуо сам дле то ка ме но ре сца ко ји уоб ли ча ва ка ме ну лу
не ту из над вра та Цр кве Све тог Мар ка, оди ста сам се на шао у Ве не ци ји 
15. ве ка а да ни сам имао по тре бу за сел фи јем, за мо бил ним те ле фо ном, 
за тим да се пре пу стим дру штве ним мре жа ма, већ да мир но на ста вим 
спо рим, али уз по моћ Ма ле тић ки них ча ра ња ре чи ма ипак до вољ но бр зим 
ка ра ва ном у исто риј ску про шлост. 

Из ро ма на На пу ту сре бра зра чи ау тор ки но ве ли ко по зна ва ње при
ли ка, вре ме на у ко јем се ро ман зби ва, као и љу ди, њи хо вих на ви ка, 
прох те ва и огра ни че ња. Све се то пре но си мла дим чи та о ци ма у 23 по гла
вља на спон тан на чин, та ко да док чи та ју мо ра ју би ти у ,,оном” вре ме ну. 
По то ме овај ро ман Гор да не Ма ле тић по ме ра гра ни це и до ма ша је ко је 
оче ку је мо и на ко је смо на ви кли ка да је у пи та њу исто ри зи ра ње ро ма на 
и ро ман си ра ње исто ри је, по го то ву исто ри је про шло сти на шег на ро да.

Ми о драг МА ТИЦ КИ

О ЛИ ТЕ РАР НОМ ХЕ ДО НИ ЗМУ  
ЧЕ ДО МИ РА ЉУ БИ ЧИ ЋА

Че до мир Љу би чић, По ру ке трав на тог не ба, Ма ти ца срп ска – Дру штво 
чла но ва у Цр ној Го ри, Под го ри ца 2019

Ту ма че ње про зног опу са Че до ми ра Љу би чи ћа по ка зу је крај њу не
по у зда ност одо ма ће не ге не ра ли за ци је о ну жном ступ ње ви том при по
вје дач ком ис ко ра ку – од кра ћих пре ма оп се жни јим фор ма ма. Хро ни ка 
об ја вље них ру ко пи са свје до чи упра во су прот но, да је ау тор при мар но 
био по све ћен пи са њу ро ма на: По шаст у го стин ској со би (2002), Игу а-
но по лис (2005), Ди ја лог са хо ро зон том (2008), Бо ја ста рог зла та (2012, 
На гра да Ма ли Немo) и Сјај ју жног кр ста (2018, На гра да Злат на со ва), 
али да се у ме ђу вре ме ну вра ћао но ве ли стич кој фор ми, на шта упу ћу је 




