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Др Дра ган Л. Ха мо вић

РЕ КА НО НИ ЗА ЦИ ЈА СТИ ХА И ОБ ЛИ КА И ЊЕН СМИ САО 
У ПО Е ЗИ ЈИ МИ ЛО СА ВА ТЕ ШИ ЋА

У ра ду на сто ји мо да пру жи мо це ло ви ти ји по глед на до са да шње 
пе снич ко де ло Ми ло са ва Те ши ћа, по чев од по е тич ких оправ да ња 
ње го вог до след ног опре де ље ња за ме трич ко на че ло ор га ни за ци је 
сти ха, док ме тре под вр га ва опи ту и ино ва ци ја ма, као и у стал ним 
стро фич ким об ли ци ма. У све тлу раз ви је не по е тич ке и кул тур не 
са мо све сти, раз ма тра мо раз вој Те ши ће вог опу са, обе ле жен те мат-
ским по ме ра њи ма и про ду бље њи ма, као и књи га ма про јек ти ма на 
под сти ца је из ма тич не кул ту ре и је зи ка, те пе сма ма ду гог оби ма, 
по ко ји ма се из два ја ме ђу пе снич ким са вре ме ни ци ма.

Кључ не ре чи: Ми ло сав Те шић, са вре ме на срп ска по е зи ја, срп-
ски стих, на сле ђе сим бо ли зма, кул тур на са мо свест.

Пе сма Ку пи но во, на слов на пе сма пр ве збир ке пе са ма Ми ло са ва Те ши ћа 
(1986), из ве де на у се дам осме рач ких ди сти ха, зву чи бли ско у то ме ти пич ном 
раз ме ру усме не ли ри ке, али за чу ђу је и под сти че се ман тич ка отво ре ност 
што се пру жа у ви ше асо ци ја тив них сме ро ва, из не ја сног, уз бу ње ног ста ња 
пе снич ке све сти. Сву раз де ше ност про из ве де них зна че ња и са зна че ња сје-
ди њу је об лик пе сме, ко ји је, по ре чи ма Бран ка Миљ ко ви ћа, је ди ни ко на чан. 
„Рас тр га ност фор ме чи ни не му штим про ти ву реч но сти по ет ског са др жа ја“ 
(миљковић 2018: 36), пи сао је пред вод ник гру пе нео сим бо ли ста, док се од-
го ва ра ју ћом фор мом „сје ди њу ју нај ра зли чи ти је алу зи је, ути сци, не су ви сли 
пој мо ви и зна че ња у јед ну не раз лу чи ву це ли ну“ (115), а да „те жња ка стро-
гој ор га ни за ци ји пе снич ког гра ди ва од у зи ма пе сни ку сло бо ду да бу де про-
из во љан и нео д го во ран, али му да је пу ну сло бо ду да сам ода бе ре об лик 
ор га ни зо ва ња пе сме“ (116).

У истом сме ру, Ми ло сав Те шић све до чи сво је ис ку ство об ли ко ва ња 
пе сме. „Не уго ни се је зик тек та ко у ме трич ке обра сце“, ис ка за ће јед ном 
на ро чи том при ли ком, јер „по треб но је но си ти те рет и лич ног и ко лек тив ног 
ра су ла; ну жно је, сле де ћи ме трич ке им пул се, уре ди ти тај ми кро ха ос, увр-
сти ти га и из ве сти на сун це“ (тешић 2004: 173). Као што мо же мо ви де ти, 
уну тар чвр стих фор мал них окви ра зби ва се дра ма тич на не сна ђе ност и фраг-
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мен ти ра ност пе снич ког су бјек та, од ли ка ко ја га из ну тра, су штин ски ло ци-
ра у на ше до ба и ме ђу сво је са вре ме ни ке. По др шку та квом при сту пу, у 
кон тек сту укуп не мо дер не си ту а ци је, одав но је дао Ху го Фри дрих: „Од у век 
су пе сни ци зна ли да се пат ња раз ре ша ва у пе сми. [...] Али тек у 19. ве ку, 
ка да је пат ња са ци љем пре шла у пат њу без ци ља, у пу стош и на кра ју у 
ни хи ли зам, фор ме су се по ну ди ле као спас, иа ко оне, као не што за тво ре но 
и ми ру ју ће, сто је на су прот не мир ним са др жа ји ма“ (фридрих 2003: 39–40). 

Фор ма као ору ђе спа са, на су прот без о блич ном ме те жу ег зи стен ци јал-
них ре а ли ја, за до би ја у ту ма че њу Сер ге ја Аве рин це ва са крал ну под ло гу: 
„̓ Фор маʼ се кон тра пункт но спо ри са с̓а др жи номʼ [...] јер с̓а др жај̓  – то је 
сва ки пут људ ски жи вот, а ʼфор маʼ – под се ћа ње на с̓ве ,̓ на ʼуни вер зум ,̓ на 
ʼБож ји светʼ“ (аверинЦев 2010: 90). „Кла сич на фор ма“, по Аве рин це ву, „даје 
сво ју ме ру све оп штег, ње гов кон текст, – и ти ме из во ди из ћор со ка ка ка лич-
ног“. На тра гу но ве кри ти ке, Јо ван Хри стић – ина че, као пе сник остао до след-
но из ван ве за ног сти ха – ука зу је још у до ба пу не пре вла сти по ста ван гард-
не док три не, да је ме тар „основ ни чи ни лац ко ји нам по ма же да се и са ми 
струк ту ри ра мо“ (христић 1957: 72). Ово су не ки „ме та ме трич ки“ раз ло зи 
за окре та ње стро гој фор ми – а ме тар је ис кљу чи ви Те ши ћев из бор, оп ци ја 
с по чет ка пре ћут на, а од сре ди не де ве де се тих, пре ма при зна њу ау то ра, све 
осве шће ни ја и по сто ја ни ја.

Сва ка ко да је уоч љи во ме сто Те шић нај пре из бо рио пр вом у ни зу сво-
јих ду жих пе са ма, под на сло вом Ro sa ca ni na. Био је то за хват ду гог да ха, у 
де ци ма ма и лир ском де се тер цу, ко ји је, по ви ше еле ме на та, опо ми њао на 
ла бу до ву пе сму на шег ро ман ти зма, San ta Ma ria del la sa lu te Ла за ра Ко сти ћа, 
из вор ни ка мо дер них пе снич ких на ра шта ја. Али, Ro sa ca ni na са мо под се ћа 
на Ко сти ће ву за ве штај ну пе сму, Те шић не пре у зи ма го то ве фор мал не и ме-
трич ке еле мен те слав ног прет ход ни ка, не го пр вен стве но сиг на ли зу је да је 
Ко сти ће ва пе сма у под тек сту Те ши ће ве као оства ре ње узо ри то, као ета лон 
пе снич ке тра ди ци је ко ју ди ја ло шки при зи ва. И за пе сму Ro sa ca ni na ва жи 
прет ход но за па жа ње да не ли не ар ни, дис кон ти ну и ра ни низ раз лич них и 
чуд них сли ка и зна чењ ских скло по ва по ста је об је ди њен фор мом, је ди но ко-
нач ном. Пе сма ти ме по при ма по ви шен на бој, ско ро не при су тан у ка мер ним 
ат мос фе ра ма пе сни ка но ви јих вре ме на, док је зич ка има ги на ци ја, за сно ва на 
на ви ше слој но сти ко ри шће них лек сич ких еле ме на та, по ста је чи ни лац од 
пр во ра зред ног зна ча ја. 

Дру гим ре чи ма, пе сник по ла зи од то га да је пе сма пре све га умет ност 
ре чи, ко ја кре и ра за себ не и са мо до вољ не све то ве, те да је она и умет ност 
сти ха, од но сно ве шти на уре ђи ва ња го вор ног ни за пре ма из ве сним пра ви-
ли ма. А стих ни је са мо тех нич ки оквир што не ко ме по ма же а не ког оп те ре-
ћу је у из ра зу, на сле ђе но по ма га ло или не по треб ност. Стих ула зи у кључ не 
тво ре ви не ко је нам је усме на кул ту ра уоп ште оста ви ла у на сле ђе. Основ на 
уло га сти ха је „про ис те кла из ње го ве ве ли ке мне мо тех нич ке мо ћи, па се с 
мно го ва ља них раз ло га мо же по ре ди ти с ка сни јом уло гом пи сма“ (Петковић 
2006: 18). Не мо же се пре бри са ти, по ред све га до го ђе ног, да се од раз до бља 
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усме не кул ту ре у сти ху „чу ва ју са мо она оба ве ште ња ко ја је вре де ло са чу-
ва ти (ра ди оп стан ка људ ске за јед ни це и ње не кул ту ре), а оста ла иш че за ва ју 
за јед но са тре нут ним тек стом ко ји их но си“ (исто). Стих је не са мо до пун ски 
об лик уре ђе ња тек ста, не го и ме ди јум кул тур ног пам ће ња. Све ово сва ка ко 
има на уму Ми ло сав Те шић у по ду хва ту што за хва та у ди ја хро ни ју пам ће ња 
срп ског је зи ка и вра ћа се из ло мље ном ли ку епо хал не ствар но сти.

Не дав но је пе сник, не би ли по мо гао ту ма чи ма, по дроб но опи сао сво је 
ме трич ке по гле де, ко ји су, раз у ме се, под ло жни про ве ри, али је ма ло за то 
и за ин те ре со ва них и спрем них: 

Ти ме трич ки знат но стро жи сти хо ви у од но су на сво је кла сич не 
уз о ре у би ти су, ши ре гле да но, је дан од зна ко ва мо је при вр же но сти по-
твр ђе ним на ци о нал ним кул тур ним и ду хов ним вред но сти ма, ко је се 
мно го бо ље чу ва ју до бро на ђе ном но ви ном не го стал ним по дра жа ва њем, 
али су и вид опи ра ња од ба ци ва њу и ни по да шта ва њу не чег што спа да, 
есте тич ки гле да но, ме ђу нај вред ни је до ме те у раз во ју мо дер ног срп ског 
пе сни штва, што му да је из ра зи ту осо бе ност, то јест ори ги нал но, је дин-
стве но обе леж је (тешић 2016а: 581–582).

У пр ви план, као што ви ди мо, пе сник ис ти че вер ност иде ји кре а тив них 
кон ти ну и те та, да нас уве ли ко скрај ну тој, уз ње гов ис пи ти вач ки од нос и 
уно ше ње ме трич ких ино ва ци ја, као и отво ре ност пре ма ба шти ње ним вред-
но сти ма. 

Не по чи ње ни шта с на ма, ни ти за вр ша ва. Ни шта дру го Те шић ов де не 
све до чи не го јед но од кључ них ста но ви шта Ели о то ве по е ти ке тра ди ци је, 
ко ја је би ла по та кла и усме ри ла нај про дук тив ни је и нај о ства ре ни је на по ре 
про шло ве ков не мо дер но сти, не са мо у по е зи ји: „По сто ји не што из ван умет-
ни ка че му он ду гу је ло јал ност, ода ност, че му мо ра да се пре да и жр тву је да 
би сте као и за до био свој је дин ствен по ло жај. За јед нич ко на сле ђе и за јед нич-
ка по бу да ује ди њу ју умет ни ке све сно или не све сно“ (елиот 2017: 91). Ма ло 
је умет ни ка са та ко из ра же ним сми слом за тра ди ци ју као за област не ис-
цр пи вих из во ри шта но вих им пул са и пре по зна ва ња. 

Ле он Ко јен, нај по зва ни ји са вре ме ни ту мач Те ши ће вог и срп ског сти ха 
уоп ште, дао је сле де ћи ин тер пре та тив ни оквир за при ступ по ти сну тој те ми: 
„У исто ри ји срп ског пе сни штва, као и у исто ри ји европ ског пе сни штва уоп-
ште, на пу шта ње ве за ног и при хва та ње сло бод ног сти ха по чет ком два де се-
тог ве ка си гур но је би ла јед на од да ле ко се жни јих про ме на у до ме ну из ра-
жај них сред ста ва“ (којен 2012: 129). Ко јен да ље ис ти че да је ова про ме на 
ути ца ла на иде ју о из јед на ча ва њу сло бод ног сти ха са мо дер ном по е зи јом, 
али и то да су пе сни ци дру ге по ло ви не два де се тог ве ка углав ном на пу шта-
ли си ла бич ко-тон ски ме тар кла сич ног срп ског сти ха, пре по се жу ћи за ри мом 
и стро фич ком об ли ци ма као из ра жај ним сред стви ма из тра ди циј ске за ли хе. 
Књи жев ни пре врат у нас, по кре нут аван гар дом по сле Пр вог свет ског ра та, 
пи сао је Но ви ца Пет ко вић, укљу чу је про грам ску де ка но ни за ци ју, „ко ја се 
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ни је уво ди ла [...] са мо у ри там не го уоп ште у пе снич ки текст, све до ње го ве 
ком по зи ци је и жан ра“ (Петковић 2007: 33), што пак ни је до ве ло до њи хо вог 
уки да ња. У до ме ну сти ха, де ка но ни за ци ја је пр во зна чи ла на пу шта ње ста-
ти ке и ди на ми за ци ју, као и мо гућ ност сло бод ног из бо ра по год би. Ипак, 
ве ћи на пе сни ка, на ста вља Пет ко вић, по инер ци ји до во ди свој стих, рит мич ки 
гле да но, у ра ван са про зом, тј. на пу шта све по год бе ве за ног сти ха. Тај про цес 
је био на вео Аве рин це ва на ко мен тар да „ако вер ли бром на зи ва мо из ве сне 
пе сме ста ри јих пе сни ка […] он да би за да на шњу про дук ци ју тре ба ло иза-
бра ти не ки дру ги на зив“ (89).

Ми ло сав Те шић при то ме де лу је као про тив стру је, ши ро ке и не за др-
жи ве, али у сво јој ре ка но ни за циј ској за ми сли по чет ком по след ње де це ни је 
про шлог ве ка ни је био сам, об рео се у нај би ра ни јем пе снич ком дру штву. 
По чет ком де ве де се тих, Иван В. Ла лић об ја вљу је већ чу ве ну књи гу Пи смо 
(1992), ко јом се вра ћа ве за ном сти ху, као на по че ци ма сво га пе снич ког ра да, 
сре ди ном пе де се тих. По сле књи га Кључ од ку ће (1991) и Бла го Бо жи је (1993), 
Те шић об ја вљу је дво дел ну књи гу Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом 
(1996), где на ро чи то при вла че па жњу рон да ис пе ва на у јам пском је да на е-
стер цу, уз дру ге стро фич ке фор ме уве зе не из ду бо ке ро ман ске лир ске тра-
ди ци је (в. стиПчевић 1997: 17). Та кав увоз из европ ских за ли ха омо гу ћа ва 
пе сни ку да са вла да ва от пор је зич ког ма те ри ја ла у зах тев ним фор ма ма ко је 
је срп ска по е зи ја или сла бо или ни ка ко по зна ва ла те да ево ку је стил ска са-
звуч ја по зног ба ро ка, у чи је се па нон ско окри ље се ли по вор ка уче них ра чан-
ских мо на ха, лир ских ју на ка што да ју гла са у по ме ну тим рон ди ма. Пе сме 
Ла ли ће ве и Те ши ће ве у јам пском је да на е стер цу Ко јен је об ја вио као исто-
риј ски до га ђај и по твр ду ви тал но сти кла сич них ме та ра срп ске по е зи је, а 
на гла сак ње го ве па жње био је на раз ма тра њу њи хо вих ме трич ких сти ло ва, 
тј. но ви на уну тар нор ме ово га си ла бич ки-тон ског кла сич ног сти ха: „Али, 
док је Ла лић ишао пу тем сми шље ног сла бље ња ме трич ких сте га да би свој 
је да на е сте рац осло бо дио кон вен ци о нал них рит мич ких асо ци ја ци ја и дао 
му пот пу но ин ди ви ду а лан пе чат, Те шић као да је све сно по шао обр ну тим 
пу тем, би ра ју ћи ме трич ку стро гост та мо где се Ла лић опре де љи вао за ме-
трич ку флек си бил ност“ (којен 2012: 155).

Кад ме трич ка стро гост од не се пре ва гу над мо гућ но сти ма ра зло жног 
од сту па ња, ка да се по ста ви за да так ви со ко и без у слов но, он да је реч не са-
мо о ау тор ском иза зо ву, не го и опи ту што ис пи ту је увре же на ста но ви шта 
и пред ра су де, а на да све не по твр ђе не дог ма те по ста ван гард не по е зи је. На 
углав ном на пу ште ном де лат ном по љу срп ског сти ха, с рет ким вред ним 
из у зе ци ма, Ми ло сав Те шић се, по чев од спе ва Сед ми ца (1997) па на да ље, 
по ред ши ре ња и ду бље ња те мат ског ви до кру га, по све ћу је бо га ће њу ак тив ног 
из ра жај ног ре пер то а ра пост кла сич них срп ских ме та ра (нпр. дак ти ло-тро-
хеј ски де се те рац и пет на е сте рац, јам пски де се те рац) да би, ре ци мо, уво ђе-
њем ам фи бра шког два на е стер ца оства рио зна ча јан ис ко рак уну тар срп ске 
вер си фи ка ци је (којен 2012: 174). На мо гућ не при го во ре: 1) где је у све му 
то ме зна че ње, или 2) ка кво је то му че ње и из ве шта че ност је зи ка и 3) шта 
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ће мо са сло бо дом и спон та но шћу, те о риј ска ми сао да ла је те ме љан од го вор 
ука зу ју ћи на не раз лу чи ву спре гу „звук-зна че ње“ и на увид да се „вер си фи-
ка ци ја ни ка да не мо же у це ли ни из ве сти из по сто је ћег је зи ка“ (Ја коб сон), 
не го да је увек по сре ди ве ће или ма ње „на си ље над је зи ком“ (којен 1998: 
77). И у Те ши ће вом слу ча ју, чи ји на пор да из на ђе ре ше ња до ко јих се не 
до ла зи ола ко, уки да ју ћи се би сло бо ду – ка ко је пи сао Миљ ко вић – да бу де 
про из во љан и нео д го во ран, нај о ства ре ни ји су они на по ри из ве де ни „у те сном 
скло пу ме три ке и бо ла“, у из ла ску из „ћор со ка ка лич ног“, с ослон цем на 
да ту „ме ру све оп штег“ и мре жу ви ше сте пе не хи је рар хиј ске ор га ни за ци је. 
Јер стих је „си стем вред но сти“, што му је до дат на пре по ру ка у раз до бљу 
не вред но сти и без вред но сти.

Би ра ти стро га са мо о гра ни че ња у до ба уки ну тих гра ни ца, чи ни ре дак 
из бор, ра ван под ви гу, уко ли ко се по ка же и де лат ним. Ако по ђе мо тра гом 
Ла ка но вог од ре ђе ња пи са ња као „по ку ша ја ма ски ра ња тра у ма тич ног је згра 
по мо ћу по и сто ве ће ња са сим бо лич ним књи жев ним сми слом“, он да би смо, 
уз ну жне ре зер ве пре ма до ме ти ма та квог при сту па, упо ри ште за ре че ни 
под све сни за вет нај стро жег „сло го ме ри ја“ мо гли из на ћи у опи су из Те ши-
ће ве ау то фик циј ске про зе Са ста ни шта бре зо вих де до ва (2002). У тој про зи 
пе сник при по ве да о пр вач кој тра у ми због му ца ња и го вор не бло ка де, као 
те шком ра ном ја ду на по чет ку фор ма тив ног пе ри о да: 

За стра шен шко лом (ра чу ном, ши ба њем, кле ча њем на ора хо вим 
љу ска ма, школ ским за тво ром, где има и вам пи ра), од у зео бих се кад би 
ме учи тељ би ло шта упи тао. Ни сам мо гао нор мал но из го во ри ти ни нај-
про сти ју реч. Ухва тив ши ме за ру ку – а тек сам био пр вак тро ме се чић 
– учи тељ ме је, по што сам, у стра ху од за муц ки ва ња, от ћу тао сва ко ње-
го во пи та ње, по вео из клу пе, из вео пред ђа ке и до слов це ре као: ʼОво је 
нај го ри ђак у шко ли!ʼ По ку ља из ме не осе ћа ње лич не ни штав но сти и у 
сло је ви тим ма гле ним пла сто ви ма об уј ми огром ну бул ку сра ма, под чи-
јим сам цр ве ним цве том то нуо у под и про па дао у по друм (тешић 2002: 
84–85).

О ме ђу за ви сно сти пе ва ња и му ца ња све до чи ли су пе сни ци од ре спек-
та бил ног ис ку ства, па и сам Те шић, нпр. у по е ми Бла го Бо жи је, ка да у фи-
на лу опи са пред је се њег пре де ла пи та: „Шта ће ја бу ци му цај пе сни ка“. Бо-
ри слав Ра до вић, ко ји је на пи сао стих „Сло во је цр теж ду ге пат ње из го во ра“, 
или: „Го во ри ти је муч но; са мо је те шко / др жа ти ка мен у усти ма“, на пи сао је 
и лир ску па ра бо лу о „игли у усти ма“, древ ном над ме та њу ки не ских пе сни ка. 
Јер пе сма је, за пра во, го вор са пре пре ка ма. Оно што пре пре ке пре ђе, до стој-
но је пе снич ке ре чи. Са гла сни по ре дак пе сме пред ста вља чин пре вла да ва ња 
тра у ме, сим бо лич ну по бе ду над њом. Али без при ти ска за да тих окви ра, 
не рет ко, не ма ни ре чи ис ти сну тих из ду бљих сте пе на све сти, ко је, уо ста лом, 
ви ше при па да ју на сле ђу не го на ма са ми ма. 

Већ је ис так ну та мне мо тех нич ка стра на сти ха, као ме ди ју ма кул тур не 
ме мо ри је, ње них бит них, ода бра них оба ве ште ња. По што је по чео да об ли кује 
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свој мо дел пе снич ког све та у зна ку то по ним ских под сти ца ја, Ми ло сав Те шић 
по сте пе но ула зи и у дру га под руч ја ак ти ви ра ног је зич ког пам ће ња, при зи ва 
их и ком би ну је, за све ден иза бра ним раз ме ри ма и об ли ци ма. Ка ко је Ра ди во је 
Ми кић био при ме тио, Те шић „у име ни ма ме ста, чи та вих кра је ва или по је ди-
них пеј за жа, нај пре на сто ји да про на ђе под сти цај за не ку вр сту ети мо ло шких 
ига ра […] а по том, по сте пе но, по чи ње да гра ди асо ци ја тив но-сим бо лич ку 
осно ву на ко ју ће сме шта ти исто риј ске ре ми ни сцен ци је […] или, пак, на сто ји 
да сам је зик гле да из нео бич не пер спек ти ве – као ма те ри јал но-пред мет ну 
сфе ру“ (микић 1998: 33–34). По е зи ја уки да до слов но при ка зи ва ње и ус по-
ста вља по себ ну сфе ру, из гра ђу је сми сао не раз лу чив од укуп ног скло па, оти-
ма се сва кој па ра фра зи. Та ко је и с лир ском се ман ти ком Ми ло са ва Те ши ћа, 
ау то ра на сле ђа сим бо ли зма, и то сим бо ли зма схва ће ног у ши рем об у хва ту, 
тј. као осо бе ног кон струк тив ног то ка мо дер ног кре та ња, за сно ва ног на ре-
спек ту пре ма је зи ку и ис тан ча ном ис тра жи ва њу ње го вих мо гућ но сти.

Књи га Кључ од ку ће оли ча ва ба зич ни круг да ле ко се жног по ет ског по-
ду хва та, сје ди ње ња по ти сну тих и жи вих сло је ва на ци о нал не пре да је. Од 
ове књи ге по чи ње опит то га об у хват ног осве шће ња. Јер ста ра се о ска ку ћа, 
о ко јој се пе ва, ни је у осно ви да та као опис ре ал не по ро дич не ку ће из ко је 
по ти че, не го као мо дел у сло же ној се ми о ти за ци ји тра ди ци о нал не кул ту ре, 
углав ном пре се ље не у про шлост. Упра во као што об ја шња ва Сне жа на Са мар-
џи ја, ува жа ва ју ћи има нент ну дво сми сле ност го во ра у по ет ској функ ци ји: 

Ку ћа раз гра ни ча ва сво је и ту ђе, кул ту ру од сти хи је при ро де, али, 
по себ но ста ра, па три јар хал на се о ска ку ћа оли ча ва пу но ћу и кон ти ну и тет 
жи во та, спа ја ју ћи прет ке и по том ке. У Те ши ће вом ци клу су, око ку ће у 
ко јој се жи ви по диг ну ти су ма га за, ам бар, ва јат, во де ни ца, ко ји се за јед но 
са бу на ром, др вља ни ком и пче ли ња ком по ве зу ју на два на чи на. С јед не 
стра не, то је ау тен тич на сли ка се о ског га здин ства, на спрам ко јег је по-
ста вље на ур ба на сре ди на, пред ста вље на са уоч љи вом иро ниј ском дис-
тан цом. С дру ге стра не, сви из дво је ни ʼпре де лиʼ од по себ ног су зна ча ја за 
култ пре да ка у срп ској ми то ло ги ји. До да ју ли се то ме сли ке гум на, ме ђе, 
ли ва де, план ди шта, по ји ла и воћ ња ка, око ку ће се ши ри тре ћи кон цен-
трич ни круг, као збир та бу и са них ме ста у ре ли гиј ском си сте му, на ко-
ји ма се при но се жр тве бо го ви ма и мр тви ма (самарџија 1998: 79). 

Ку ћа је, у Те ши ће вој лир ској про јек ци ји, сли ка укуп не срп ске про шло-
сти, ве ро ва ња и де ло ва ња, чи ји је кра ји чак и сам про о се тио и опи сао у 
пе сма ма с мо ти ви ма де тињ ства. И при овом те мат ском гра ди ву Те шић по-
се же за фор мал ним иза зо ви ма, са мо оп те ре ће њи ма, као и укр шта јем лич не 
уо бра зи ље с древ ним по гле дом на иза бра не, кул тур но ко ди ра не сли ке. У 
пе сми Кућ не ду ше ми рис пе сник уво ди об лик рон да и то на под ло гу еп ског 
де се тер ца, с на глим оп ко ра че њем ра ди ме та по е тич ког ко мен та ра, уз лир ске 
сли ке флу ид ног опи са и с бла го звуч ним ре фре ном: „За ле лу ја кућ не ду ше 
ми рис!“ Кор пус ет но ло шких пред ста ва о ку ћи и у ве зи с ку ћом сти че се, баш 
у пе сми Ку ћа, у си ме трич ном де се тер цу с дак тил ским, ри мо ва ним за вр ше-
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ци ма. Сво је вр сно „ра строј ство чу ла“ и сно ви дов ни, иш ча шен по глед из об-
ли ча ва на сле ђе не еле мен те, од пред ме та и об ре да до би ћа из пре дач ког 
пан де мо ни ју ма: „Тре се се ку ћа с кро ва, те ме ља: / ја у че Сре да, ку ка Не де ља, 
/ чан гр ља по ноћ др вен-жли ца ма.“ По ред оста лог, у пе сми Ди вља ку ћа, ку ћа 
се очо ве чу је и ујед но озве ру је, па она, уме сто за шти те од сти хи је, по ста је 
сти хи ја са ма („Оли ста ла бу ни ком кре не ку ћа у шу му“), у че тр на е сте рач ким 
дис ти си ма (у ства ри, удво је ним тро хеј ским сед мер ци ма) с дак тил ским ри-
ма ма на кра ју. 

Као што ни ку ћа ни је са мо ку ћа, та ко су и ње ни уну тар њи и дво ри шни 
еле мен ти „ве ћи од сво је ве ли чи не“. Ни је Ми ло сав Те шић ни пр ви ни по след-
њи пе сник што опе ва на ше па три јар хал но ста ро ог њи ште, али је, ко ли ко 
зна мо, је ди ни у нас што је, у књи зи Кључ од ку ће, из ра дио ен ци кло пе диј ски 
оп се жну а чу де сну сли ку на род ног све та, по так нут има ги на тив ним из во-
ри ма то га ар ха ич ног све та, ко ји да ље, нео све шће но или по лу све сно, но си мо 
у се би – ко ма ње ко ви ше. А чи тав тај свет пе сник уве ли ко при зи ва из не по-
сто ја ња, из но ва га оку пља ју ћи и по вла шћу ју ћи у пе снич ком об ли ку. 

Трип тих тзв. со не та про ду же ног тра ја ња – а то је Те ши ћев фор мал ни 
изум од че ти ри ка тре на са за вр шним ди сти хом – пе сма под на сло вом Чи та
ју ћи Да ни ла. Све ти Мар ко, об ли ку је лир ску пред ста ву у ко јој се укр шта 
ево ка ци ја кон крет ног де тињ ства, не са мо с мо за ич ним опи сом по је ди но сти 
слав ске све ча но сти, не го и са алу зи ја ма на по ли тич ко-исто риј ски кон текст 
пе сни ко вог од ра ста ња, под иде о ло шком опре си јом што је ни шти ла вред но сти 
се ла и срп ског на ро да: „С ко ли јев ке бра тац ми по цуп ку је гу чу ћи, / а кроз 
жа мор чу је се: Та шита шита на на, / пао чет ник с та ва на.“ Ко ло плет при-
зва них сли ка и гла со ва у по рет ку удво је ног сед мер ца, од но сно че тр на е стер-
ца са дак тил ским за вр ше ци ма, с укр ште ним ри мо ва њем и че сто осла бље ним 
ри ма ма, ин те гри ше се у то ме стро го ор га ни зо ва ном рит мич ком скло пу.

Збир ка Кључ од ку ће на ста вља у збир ци Ку пи но во по че ту то по ним ску 
бро ја ни цу, ве ћи ном у осме рач ким дис ти си ма, али звуч на асо ци ја тив ност 
на зи ва ме ста усту па ме сто кул тур но и сто риј ским при зи ви ма, пре све га у ко-
сов ско-ме то хиј ском лир ском ни зу. У то ме хо до ча шћу кон тра сно су че ља ва 
пу но ту не гда шњег би ва ња и пу стош ак ту ел ног ли ца на ше сре ди шње зе мље: 
„Смра чу јеш се, де до ви но, / а зри је чам, а зри ви но“ (При зрен, Гњи ла не). И 
у књи зи Бла го Бо жи је Те шић пре са би ра и до пу њу је те мат ско-фор мал не 
то ко ве сво јих по чет них пе снич ких за ни ма ња. По ред за ви чај них и при род-
них при зо ра, ме сто на ла зе гро теск но-ве ри стич ки за сно ва ни опи си са вре ме-
ног ме те жног и ис пра зног жи во та, ур ба ног и но во ком по но ва но се о ског, али 
на слов на пе сма до но си но ви ау тор ски про дор у ду жим пе сма ма. А ду же 
пе сме чи не го то во за се бан круг Те ши ће ве по е зи је, ко ји се на ста вља и раз-
ви ја у свим ње го вим књи га ма до са да. 

Сме шта ју ћи лир ски ам би јент пе сме Бла го Бо жи је (и она је, као Ro sa 
ca ni na, у си ме трич ном де се тер цу и де ци ма ма) у ме лан хо лич ну рас кош ми-
хољ ског ле та, и ов де пе сник укр шта хим нич ни тон усме рен пре ма при род-
ној тво ре ви ни, са кра ли зу је пре де ле. Јер, при ро да је Реч ник ко јим Тво рац 
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про го ва ра, сим бо ли ма што их ду хов но от кри ва мо, без ма ло да про пе ва ју у 
по след њим да ни ма ле та: „Што не про по је / Бла го Бо жи је, ма кар по ко је / 
Сло во чу де сно.“ У овој ва жној пе сми за Те ши ћев опус, по чи ње да се не по сред-
но уво ди пер спек ти ва чи је се по ре кло на ла зи у сред њо ве ков ној по е ти ци, 
ко ја не ви дљи ве све то ве са гле да ва у ви дљи вом све ту пре пу ном Бла га Бо
жи јег. Јер пра ви ду хов ни свет, пред људ ским и пе снич ким очи ма је као у 
за го не ци, по ре чи ма Ди ми три ја Бог да но ви ћа, „не ја сан, али ипак ви дљив и 
при су тан, на слу ћен до вољ но да се са њим мо же жу де ти, да се са њим мо же 
ус по ста ви ти жив, ак тив ни од нос“ (Богдановић 1991: 66). Упра во та ко је и 
ов де, у пе сми Бла го Бо жи је. 

При убр за ном при род ном ра стро ју ипак се ема ни ра ле по та. Ра су ло се 
на го ве шта ва још у зе ни ту ве ге та тив ног ци клу са, док лир ски глас за зи ва спа-
со но сну јав ку Ло го са да ту ле по ту одр жи, са чу ва. Сли ке из раз лич них ни-
воа ствар но сти сти чу се у стро гој фор ми, згу шња ва ју, вр тло же, за све тле и 
за там њу ју. А бо жан ско при су ство у опи су пе сник слу ти и све до чи, упо ре до 
с ис ка зом му ка пе снич ке ар ти ку ла ци је, не моћ не пред не ис ка зи вим зби ва њем. 
Као што је, ина че, Ство ри тељ људ ским умом и ре чи ма не појм љив и нео пи-
сив. Па ра докс нај ви ше ле по те тво ре ви не у ча су по чет ка за ми ра ња сли ка је 
ко ју, кроз са крал ну „син те зу су прот но сти“, по сре ду је ова Те ши ће ва пе сма 
и до ла зи до срп ско ви зан тиј ског ста но ви шта из ну тра, као при пре ма за преду-
зе ћа у ко ја ће се пе сник упра во упу сти ти. 

Не са мо у ду жим пе сма ма ко је у ар хи тек то ни ци Те ши ће вих књи га по-
се да ју ис ту ре на ме ста, пе сник се осве до чио као из во ђач за ма шних про је ка-
та Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом (1996)1 и Сед ми ца (1999). Ка да 
је Ми о драг Па вло вић пи сао оглед о са бор цу с по чет ка пе де се тих, о Вас ку 
По пи, отво рио је те му мо гућ но сти на ди ла же ња лир ске фор му ле и оства ре-
ња „епа на шег вре ме на“, ис ти чу ћи да је кру пан ко рак у оства ре њу ве ли ких 
об ли ка у мо дер ној по е зи ји „ци клич на ор га ни за ци ја“ (в. Па вло вић 1964: 239). 
Па вло вић се, као пе сник, доц ни је упу стио у спе во ве с еру дит ном кул тур ном 
под ло гом. Се ман тич ки де ла тан кон цепт ци кли за ци је Те шић сва ка ко по ка-
зу је од књи ге Кључ од ку ће. Је ди ни це ци клу са се улан ча ва ју и про жи ма ју, 
об ли ку ју за ми шље ну ма кро це ли ну од лир ских са ста ва ка об је ди ње них об ли-
ком и рит мом, а нај ви ше те мат ским кон тек стом. 

Књи гу Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом, што ево ку је Ве ли ку 
се о бу, с те жи штем на то по су ма на сти ра Ра че за ко ји је пе сник за ви чај но 
ве зан, оди ста мо же мо по сма тра ти као еп у са став ци ма. У том „епу“ се огле-
да ју и пре по зна ју два вре мен ска пла на: дав на епо ха Па три јар ха Чар но је ви ћа 
и ак ту ел на исто риј ска по за ди на, обе ле же на не вољ ним по ме ра њи ма на ших 
са вре ме ни ка из за пад них кра је ва бив ше за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве-
на, али и са ју га Ста ре Ср би је, ода кле је ста ра се о ба не ка да кре ну ла. Реч је 

1 Нај пре је об ја вље на књи га Пре лест се ве ра (1995), ко ја ће на ред не го ди не би ти до пу-
ње на те мат ском збир ком Круг ра чан ски, Ду на вом. Пе сник је доц ни је об ја вио Круг ра чан ски, 
Ду на вом и за себ но (1998). 
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оди ста о књи зи-про јек ту, ко ја по чи ва на по тан ком зна њу епо хе, из ве де ном 
и као ра зно ли ка и по ли фо на це ли на и на пла ну по је ди нач них, ве ле мај стор-
ских пе са ма. Из ве ли ке људ ске гру па ци је што на пу шта сво ју род ну зе мљу 
због прет ње за ти ра ња, пе сник из два ја гру пу, исто риј ских и фик тив них, 
ра чан ских мо на ха, пи са ра и пи са ца чу ве не ра чан ске шко ле, ко ји сво је гла ве 
и сво ју уче ност се ле у па нон ске кра је ве да та мо очу ва ју пра во слав но пре-
да ње ко јем су за ве то ва ни.

Сре ди ном рат них де ве де се тих, ка да и на ста је Пре лест се ве ра, Круг 
ра чан ски, Ду на вом ак ту е ли зу ју се, у стра шном ли ку, се о бе као исто риј ски 
ар хе тип срп ског на ро да, као „на слов на ше суд би не“, по ре чи ма Сре те на 
Ма ри ћа о ро ма ну Ми ло ша Цр њан ског. Миљ ко вић је, за крат ког ве ка, у сре-
ди ште нео ства ре них пе снич ких пла но ва по ста вљао те жњу за на ци о нал ним 
сим бо ли ма као уни вер зал ним зна ци ма, на тра гу прет ход ни ка мо дер ни ста, 
за рад еман ци па ци је срп ске кул тур не осно ве. Те шић, опет, сим бо ли за ци јом 
пре дач ке ку ће на ста вља у ре че ном сме ру, док је овај дав ни по ве сни оде љак 
пре сли као не са мо на ак ту ел ну, не го и на оп ште људ ску си ту а ци ју из ме ште-
но сти, а кул тур не на по ре озна чио на су прот про це са пре та па ња у ту ђем 
про сто ру. У осно ви ове сло же не пе снич ке це ли не мо же мо рас по зна ти оно 
што је Ди ми три је Бог да но вић, пи шу ћи о сред њо ве ков ној књи жев но сти, 
на зи вао би блиј ско-хри шћан ским исто ри змом, „веч ним пре зен том“ по ве сне 
ег зи стен ци је: „Ко му ни ка ци ја са про шло шћу је та да не по сред на, ду хов на, 
у из во ђе њу оно га што је оп ште, а из исто ри је – оно га што је над и сто риј ско, 
ме та и сто риј ско“ (Богдановић 1991: 64). Ни је по сре ди, зна чи, по вр шна ак ту-
а ли за ци ја не го ме та и сто риј ски, ду хов ни по глед на тра ја ње за јед ни це и по-
је ди на ца. Све об ли ков не и те мат ске од ли ке до та да шње Те ши ће ве по е зи је 
из на ла зе сво ју вре мен ску и про стор ну кон кре ти за ци ју, би ло да је те ма ти-
зо ван по крет ко лек ти ва, исто риј ски и кул тур ни то по си, или лир ски ју на ци 
и њи хо ва хте ња и уде си. 

Већ у про ло шкој ду жој пе сми Пут Па но ни је, по ред жи вих ду ша и пре-
но си вог имет ка, на се вер се скла ња и ду хов но на сле ђе, али и се ћа ња на ма-
тич ни про стор и про шли жи вот ко је се оста вља за со бом. Све је у по кре ту, 
ма те ри јал но и не ма те ри јал но, па и ал фа бет и мо на шка пи са на те че ви на: „У 
књи жном фон ду гра фиј ска крет ња: / дрх ту ре ти тле, мла ди ја то ви / па ле 
кр сти ће – азом по мет ња.“ У ме трич ком и стро фич ком ре пер то а ру, ра зно-
вр сном и про бра ном пре ма из ра жај ним сред стви ма епо хе, по себ но се, по 
рит мич кој гип ко сти и се ман тич кој про све тље но сти – ка ко је већ ис так ну то 
– из два ја ју рон да у јам пском је да на е стер цу, у нео бич ном су сре ту срп ско-
ви зан тиј ске и за пад не тра ди ци је. У рон ди ма про го ва ра ју мо на си, лир ски 
ју на ци с обич ним људ ским те жња ма и бо ја зни ма и уну тар њим бор ба ма. А 
јед на од оп се сив них та ча ка њи хо ве бор бе је сте но стал ги ја за ра чан ским 
пре де ли ма. Та ко круг ра чан ски кру жи без за о кру же ња, као у пе сми „Чу до 
у Ра чи“: „У пе так сме ђи / Ки при јан су ри / с кр стом у ве ђи, / уз Дри ну жу ри. 
// Ва век се се ли / и блуд ним се лом / о ка мен бе ли / уда ра че лом.“ Оп ста нак 
је при вре мен и де ли ми чан, ра се ја ни на род се га си на обо ди ма на ко ји ма 
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оста вља нај ви ше кул тур не тра го ве. Тра го ви жи во та и ства ра ња, од срп ске 
то по ни ми је до хра мо ва и дру гих зда ња, од ли ков них ар те фа ка та до пи са них 
де ла, до но се дво смер ни сми сао, уте шан и не у те шан, о про ла зно сти и не про-
ла зном. О услов ној про ла зно сти и услов но не про ла зном.

По сту пак оне о би ча ва ња је зи ка, као осо бе ни знак Те ши ће ве по е ти ке, 
у књи зи Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом, по ста је раз гра на ти ји но 
ра ни је, „од фо нет ског сим бо ли зма и твор бе ока зи о на ли за ма, пре ко сим бо-
лич ког укр шта ња раз ли чи тих иди о ма истог, срп ског је зи ка (књи жев ног 
је зи ка са ди ја лек ти ма, жар го ни ма, со ци о лек ти ма) и ње го вих раз ли чи тих 
из го во ра – екав ског и ије кав ског, до укр шта ња, са истом функ ци јом, раз ли-
чи тих је зи ка – срп ског, ма ђар ског, ла тин ског“, пи ше Алек сан дар Ми ла но вић, 
а на гла ша ва и то да су еле мен ти фол клор ног и ар ха ич ног, осим у лек си ци, 
при сут ни и на оста лим је зич ким ни во и ма (милановић 1998: 60). Осо би ти 
су, за осли ка ва ње епо хе, цр кве но сло ве ни зми и гра фи ја пре ву ков ске азбу ке, 
за хва ће ни по вре ме ним ме та лир ским и ме та је зич ким ко мен та ри ма, ко ји ма 
се обич но ис ка зу је Те ши ће ва по е тич ка са мо свест. У но ви јем ра ду о Те ши-
ће вом пе снич ком је зи ку, Ми ла но вић еле мен те сред њо ве ков ног „пле те ни ја 
сло вес“, ра ни је опи са не у ли те ра ту ри, пре по зна је и код Те ши ћа ко ли ко и у 
на род ној и ро ман ти чар ској по е зи ји, да би за кљу чио да је пе сник „ре а ли зо-
вао је дан мо де ран кон цепт до си те јев ског је зи ка, у ко јем су у срећ ној ко ег зи-
стен ци ји по е тич ке и стил ске цр те и бив шег књи жев ног и бив шег и са да шњег 
на род ног је зи ка, те да се та квом кон цеп ци јом по ет ског је зи ка при бли жио 
по е зи ји Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша“ (милановић 2016: 276).

По ред укр шта ја је зич ких сло је ва, Те ши ће ва по е зи ја је, укуп но узев, 
упо ре ди ва с Ње го ше вом и по јед но вре ме ној упо тре би кла си ци стич ких, ро-
ман ти чар ских и усме них ме трич ких раз ме ра и стил ских сред ста ва, али не 
је ди но по то ме. Ка да чи та спев Сед ми ца Ми ло са ва Те ши ћа, по ред асо ци ја-
ци је на Че ти ри ка но на (1996) Ива на В. Ла ли ћа, чи та лац по ми шља на спев 
Лу ча ми кро ко зма (1845) као на тра ди циј ски под сти цај или пре те чу. И Ла-
ли ће ва и Те ши ће ва књи га су, у тре нут ку по ја ве, при хва ће не као крај њи до сег 
су сре та срп ског пе снич ког мо де р ни зма са срп ским сред њим ве ком, као са 
скрај ну том ба шти ном. Ла лић са о бра жа ва пе снич ки склоп сво га – мо же се 
та ко ђе услов но од ре ди ти, „спе ва“ – фор мал но-те мат ској струк ту ри пре у зе те 
ли тур гиј ске вр сте, а про жи ма је те мат ским гра ди вом из епо хал не ствар но-
сти из ко је се огла ша ва. Те шић, с дру ге стра не, за др жа ва осво је не пе снич ке 
об ли ке, нај пре рон до у јам пском је да на е стер цу у пр вом де лу сво га ци кли-
зо ва ног спе ва, док у дру гом де лу Сед ми це мо ди фи ку је не ке са крал не стро-
фич ке об ли ке, има ју ћи на уму њи хо ве ба зич не те мат ске од ли ке. Уво ди и 
фор мал ну ино ва ци ју, ко ја ће у пе сма ма на ред не збир ке по ка за ти сво ју из-
вр сност: ам фи бра шки два на е сте рац, ов де у крат ким пе сма ма озна че ним као 
псал ми. 

Оства ри ти у на ше до ба, ма кар и дис кон ти ну и ра ни спев на па те тич ну 
ко смо ло шку те ма ти ку, би ло је мо гу ће је ди но ако се гран ди о зна те ма не ка-
ко при зе ми, до ве де у ве зу са му ко трп ним ин ди ви ду ал ним чи ном ства ра ња, 
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за шта је при пре мљен те рен и у ра ни јој Те ши ће вој по е зи ји, нај о чи ти је у 
пе сми Бла го Бо жи је. Пе сник пре у зи ма од да ле ких прет ход ни ка, као и од 
Ње го ша, основ ну иде ју о све ште ном зва њу по е те – те је из ра жа ва у скру ше-
ни јем ста ву и по ја ча ној су коб ној ди на ми ци чи на ства ра ња: „У те сном скло пу 
ме три ке и бо ла, / фи но ћу бру си ре ги стар од пат њи, / а све ћом ла на му че ни-
штво плам ти“ (Сре да, VI). Дво сми сле ност о ка квом се ства ра њу ов де ра ди 
(„Од па лих ре чи тво рим ли не бе са“, Че твр так, II), Бож јем или умет нич ком, 
чи ни око сни цу пе снич ког про јек та што пра ти све ште ни обра зац „сед ми це“. 
Пе снич ки глас обра ћа се из „са веч не“ тво рач ке пер спек ти ве, ла ко се по ми-
чу ћи по вре мен ској оси, од по чет ка све га до ча са пе ва ња, ча са све до че ња о 
учин ку и про тив реч ји ма ства ра ња. Или је пак реч о иде ји ства ра ња што не 
пре ста је, ни у ве ли ком као ни у ма лом? Ова пи та ња уно се до дат ни за ма јац 
сми са о ној не раз ре ше но сти спе ва Сед ми ца. 

Је дан од мла ђих ту ма ча, Мар ко Ра ду ло вић, у Сед ми ци с пра вом на ла-
зи не ке од „бит них ви до ва об но ве сред њо ве ков ног на сле ђа у по сле рат ном 
мо дер ни зму: пе сник као ди јак и об но ва мо ли тве не ду хов но сти, по е ти ка као 
те о ди це ја, те при ро да као хро но топ Бож јег при су ства“ (радуловић 2016: 
390). У дру гом де лу спе ва, на кон ства ра лач ке сед ми це, у окри љу ка та ло га 
при зва них бо го слу жбе них вр ста, за ко ји ма пе сник по се же у сво ме об но ви-
тељ ском опи то ва њу на пла ну об ли ка, на ста вља се ди на ми ка про пи ти ва ња 
и ди вље ња Бож јем де лу, пре све га с ис ку ства зе мље ко јој пе сник при па да. 
Дра ма ти ка и про тив но сти оста ју, али и не пре ста на по тре ба за од бра ном 
су шти не де ла Вр хов ног Пе сни ка. Ван ред ни су ау тор ски на по ри уло же ни у 
овла да ва ње но вим или рет ким об ли ци ма – ра ни је ро ман ским, са да ро меј-
ским, тј. пра во слав ним: и у псал ми ма, ко ји су, ма кар но ми нал но, би ли прак-
ти ко ва ни у на шој мо дер ној по е зи ји, и у нео сво је ним ста рим фор ма ма као 
што су кон дак, сти хи ра, гло са, све ти лан, или ши ре пев не струк ту ре по пут 
ма ле слу жбе, ка ти зме и ка та ва си је. 

Основ ни ви дик са крал не по е зи је пре у зет је у дру гом де лу спе ва Сед ми
ца, а то зна чи: по глед у се бе и пре ма не бе си ма, али је у то ме са др жа на не из-
бе жна ком по нен та ин ди ви ду ал ног из ра за и са др жа ја, без ко је ове Те ши ће ве 
пе сме не би смо мо гли убро ја ти у про из вод мо дер не по е зи је. А оне, по от кри-
вач ком не ми ру и ди со нан ца ма, мо дер не не сум њи во је су, као нпр. у Сти хи ри 
на Ча сно је би ти: 

Не мо же пој се за че ти ла ко ми лост кад бла жи / смо ре не сен ке: сва ка 
што реч је го то во дра ча, / убод у ве ну ан ђе ла то плог, ве че што дра жи / 
крили ма креп ким; је ди но мо же за нос пе ва ча, / осам кад жи ца псал мич но 
гру не, чед но из ре ћи, / још јем док стру ји де вој ка сти да, оно што пле сти 
/ је зик не уме, оно што Го спод та ји у вре ћи: / за ран ком про сут ми ло стив 
из лив уте шних ве сти. 

Не моћ људ ског про го во ра пред да ро ва ном тај ном и ов де је сми са о ни 
сто жер пе сме, усме ре не да сла ви и при зи ва нео в да шњу ми лост.
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Опит се на ста вља и у књи зи Дар и коб (2006), у обла сти сти хов них раз-
ме ра и стро фич ких фор ми, али и про ду бљи ва ње јед не ду бо ко уко ре ње не 
пе снич ке ви зи је. У сре ди шту па жње те жи шних пе са ма ове књи ге до спе ва 
ри там ам фи бра шког два на е стер ца. Те шић је ти ме кре а тив но од го во рио на 
дав ни иза зов по ста вљен мај сто ром сти ха Ми ла на Ра ки ћа: „Два на е сте рац 
може те се ћи ка ко хо ће те, да ју ћи му чи тав низ тон ских и рит мич ких вред но-
сти, ако има те за јед нич ки де ли тељ. И но ви, ако ми сле и осе ћа ју, мо ра ју на ћи 
оно што од го ва ра њи хо вој осе ћај но сти“ (ћосић 2002: 140). По е ма Ка ло пе ра 
Пе ра, на и ме, као и пе сме Шу мор ле ско вог че ста ра или Тар пош, из ве де не су 
у рит му ам фи бра шког два на е стер ца. Ста ри два на е сте рац не пре по зна је мо. 
Осе ти мо ус та ла са ност сти ха, са по два сна жна ин то на ци о на уда ра у оба 
по лу сти ха. А рит мич ку ма три цу пе сник је пр во ослу шнуо у са мом за зи ву 
Ка ло пе ра Пе ра, али и у јед ној рит мич кој фи гу ри срп ског тро хеј ског два на-
е стер ца, као у при ме ру из Ра ки ће ве пе сме Је фи ми ја („Над пле ме ном ко је 
об у зи ма та ма“). Те шић овај тек рет ко, са свим спо ра дич но оства ри ван стих, 
до но си као до след но из ве ден и зах те ван, али и под сти ца јан ри там. 

Пе сме у збир ци Дар и коб чи не се за сте пен му зи кал ни је и, та ко ре ћи, 
шум ни је од прет ход не по е зи је истог ау то ра, али и су ге стив не у сво јој пре-
на гла ше ној ме ло ди о зно сти. Ни ма ло слу чај но, сре ди ном пр ве де це ни је ово га 
ве ка, Те шић се обра ћа, као при ре ђи вач и ту мач, по е зи ји Ви на ве ра и На ста-
си је ви ћа. У огле ду о На ста си је ви ћу, он упу ћу је по глед ка дво ји ци са вре ме-
ни ка из злат ног пе ри о да срп ске књи жев не аван гар де: 

Обо ји ца пе сни ка, ма ко ли ко да се ме ђу соб но раз ли ку ју (а раз ли чи ти 
су то ли ко да се, на при мер, за јед ну не пот пи са ну На ста си је ви ће ву пе сму 
не мо же ни по ми сли ти да је Ви на ве ро ва – и обр ну то), ис тра ја ва ла су у 
те жњи за ср жном об ја вом је зи ка, ко јег су, чи сте ћи га и пре чи шћа ва ју ћи, 
об де ла ва ли до тре нут ка ње го вог осло ба ђа ња у жи ви ду хов ни треп тај – 
са мо би тан и та јан ствен. До ре ли ги о зно сти по све ће ни и при вр же ни је зи ку, 
они су се му че нич ки упор но са ви ја ли на ње го вим нај о штри јим кри ви нама 
и одр жа ва ли над ње го вим нај ду бљим про ва ли ја ма (тешић 2016: 40).

Не мо ра мо би ти скло ни учи та ва њу да овај „са у че снич ки“ опис прет-
ход ни ка раз у ме мо и као Те ши ћев са мо о пис. С дру ге стра не, сиг нал је упу-
ћен, иза зов по е ти ча ри ма и исто ри ча ри ма књи жев но сти: чак и ра ди ка ли зам 
ко ји по ка зу је Ми ло сав Те шић у об но ви ка та ло га ка нон ских ме та ра и об ли-
ка мо же се до ве сти у бли ску ве зу с кон струк тив ним ам би ци ја ма ме ђу рат них 
мо дер ни ста, ме ђу ко ји ма је Ви на вер не у пи тан као пи сац и гла сно го вор ник, 
док је На ста си је вић тек у но ви је вре ме за до био убе дљи ву ле ги ти ма ци ју 
аван гар ди сте по ду би ни. 

Пи шу ћи пак о Ви на ве ру, о ње го вим вер си фи ка тор ским про ба ма крат-
ког ме тра, о су ге стив ној звуч но сти, Те шић као да го во ри о по е тич кој при ро-
ди пе са ма оку пље них у збир ци Дар и коб, али, на по кон, и о ис хо ди ма сво је 
це ло куп не по е ти ке. По ла зе ћи од мар ки ра не син таг ме жу бор је зи ка из Ви на-
ве ро вог про грам ског есе ја, ова ко то пре до ча ва, сли ко ви то а пре ци зно:
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Ви на вер је, кроз тре пе ре ња пом но тра же них је зич ких скло по ва, до-
ста слу тио и на го ве шта вао, до во дио је сво ју шум ну ми сао у пре двор је 
тај не по сто ја ња [...] Тај Ви на ве ров пев те че у звуч но и кру жно ус ко ме ша-
ним је зич ким спле то ви ма, не кад про зир но ва зду ша стим, не кад то ли ко 
ин вер зив ним и елип тич ним да су се згу сли у зна чењ ски не про зир – али 
се, уз не ка ко бли ске да хо ве не из ре ци вог, из над сва ке та кве ње го ве пе сме 
не што за ми шље но мре шка и за бри ну то леб ди (тешић 2016: 89).

Ви на ве ров ска шум на ми сао – на ста ви мо тра гом сли ка на шег пе сни ка 
ту ма ча – све вре ме леб ди по над пе са ма књи ге Дар и коб.

Осо бит ме ло диј ски за мах Те шић утки ва у осно ву ини ци јал не пе сме 
ни за лир ских „шум них ру ко ве ти“ у књи зи Дар и коб. Звуч ну по тку из на ла зи 
у сти ху древ ног об ред ног на пе ва, а ода тле је, кроз тро сло жну сто пу, по те кла 
по сми са о ном оп се гу им по зант на по е ма Ка ло пе ра Пе ра: „До шу ме ше твор бе 
са гор ских ве се ља.“ При зи ва искон ску об ред ност ства ра лач ког и ча ра лач ког 
чи на, ви лин ско ко ло на род ног пе ва ња. Ода тле по чи ње ево ка ци ја мит ског и 
исто риј ског вре ме на у зна ку Жен ства, од Ра ви јој ле ви ле до то ли ких над-
моћ них жен ских ли ко ва из еп ске и по гла ви то му шке по ве сни це. Ка ло пе ра 
Пе ра ин те гри ше сло же ну и на сло је ну за ми сао пе сни ко ву. А реч је о те жњи 
за об но вом, и ма тер ње ме ло ди је, и све га дру гог што је у ста ри ни би ло уце-
ло, а да нас ви ше ни је: 

Кад по пу сти па жња ђа во љем устрој ству / и де жур ној зло би кад 
рит мо ви ста ну, / и ука же свет се у друк чи јем свој ству, / из кра љич ког 
ко ла ви ле ни це ба ну, / те тро јич ка ју тра и по дне ви, ши ром, / у на виљ ке 
ску пе енер ги ју бив шу, / од ко је се – ље љо! – под не бе ским ви ром / пре
обра зи при вид у сло ва што ди шу. 

Из ути ска ко ји про из во ди ри там ам фи бра шког два на е стер ца из о штра ва 
се сли ка тка ња да та у пе сми, по ве за на са ну три ном ин тим ног до жи вља ја 
све та: „те жи ца ушу ми из жу бор ног чун ка, / из раз бо ја ср ца, у тка лач ко ста-
ње.“ Ко рен ски – текст је тка ни ца. По вра ти ти, ме ло диј ском об но вом пе снич-
ког го во ра, при сну про же тост ре чи и све та – је дан је од уоч љи вих ак це на та 
Те ши ће вих пе са ма у књи зи Дар и коб. Та ко у пе сми Шу мор ле ско вог че ста ра 
чи та мо: „Сје ди њу је све се у шу мље ње оп ште.“ Пе сма на сто ји да пра ти такт, 
зву ча ње и зна че ња при род ног све та, сат ка ног од зву ча ња. А ме ди јум је си-
ла бич ко-тон ски ри там Те ши ће вих пе са ма: „куд Је зик се хва та и сун цо крет 
кла ти, / и др жи се сми слен, и зри из це ли не“ (Тар пош). 

Цен трал ни део књи ге Дар и коб чи не ру ко ве ти со не та са фло рал ном 
те ма ти ком и пре те жним рит мом јам пског де се тер ца, где се до крај њих гра-
ни ца ис тра жу је по тен ци јал јед но сло жних ре чи (у срп ском је зи ку нео би лан), 
ко је да ју на гла сак за вр ше ци ма сти хо ва. Ре стрик тив ни ме трич ки окви ри 
по вла че со бом пре до ми на ци ју ме ло диј ског на че ла у об ли ко ва њу пе са ма, 
баш она кве ви на ве ров ске шум не ми сли. Сто га се од ви ја лек сич ка де се ман-
ти за ци ја и се ман ти за ци ја зву ка и ме ло ди је. Рас пе ва ни је зик при љу бљен је 
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уз свет ко ји до ча ра ва, или га дис крет но су ге ри ше. Та ко и Со нет уз о ра них 
њи ва сли ку об ра ђе не зе мље до ча ра ва му зич ким сред стви ма, кроз екс пре сив-
ност руб них јед но сло жни ца: „Из цр них кр па би је зе мљан мрак / у би стрик 
дне ви, куд се цвр кут, гук / ка ден цом сво де вра на ма у грак, / у ча шке би ља 
и у тмуо зук.“ Шта пе сник по сти же том јам пском ин то на ци јом лир ског де-
се тер ца (по зна тог из Ко сти ће вог дра мског опу са)? Ди на ми ку, ско ко ви тост 
и рит мич ку по тен ци ју, по крет би ћа ко је ства ра и дах ство ре ног би ћа. „А 
за ум-шум је у ка ска ди слап“, као да нас из ри чи то у јед ном со не ту упу ћу је 
сâм пе снич ки глас. Јам пске де се те рач ке ка ска де, и ста ње пред сми сла или 
за у мља, основ ни су зна ци ових звуч них пе са ма. 

Не рет ко се је зик вра ћа у свој по чет ни об лик, у шум и шу мор, као у 
јам пским осме рач ким тер це ти ма За пев ке цр ног гло га: „Што шу мим, шум 
је то у пад, / низ год у шаш, низ крш у трен / где ле то плин је, стрн – и чад.“ 
Пе сник и на ову те му, као и на дру ге бит не те ме, ме сти ми це прот не и отво-
ре не ис ка зе ау тор ских на ме ра: „да бле ском нач не нерв и срж и кост / са жет ка 
су штог, где се чу је звон, / по че лом за чет: те жак – уни сон.“ По ме ну ти цр ни 
глог  жа ли  над сво јим јед но сло жним око вом и уде сом: „О куд ћу, куд ћу – 
ту жан шиб, / јед но слог кра так, те сан, строг!“, или: „Жу бор љив тек сам ткач 
и чтец.“ На крај њем вр ху сво је пре зах тев не умет но сти, као што би ва у под-
ви жнич ким на по ри ма, пе снич ки го вор Ми ло са ва Те ши ћа вра ћа и са жи ма 
не по му ће ни, тре пет ни из раз по че ла – упо сле ном по кре тач ком си лом са мог 
је зич ког зву ка и рит ма.

Те шић је, од сво јих по че та ка, по све ће ни пе сник фи тос фе ре. Ду бља је 
ту ствар од лич ног афи ни те та и од ре ми ни сцен ци ја на за ви чај не пре де ле 
пре пу не во ћа и тра ва. Биљ на ва се ље на сте ци ште је не са мо жу ђе не ле по те 
не го и ра ђа ња и об но ве ко јој пе снич ки те жи, као и ус кла ђе но сти са пул сом 
све та. То је про стор у ко ји се од бе га ва из, ка ко је Ње гош пе вао, вре ме на зем-
ног и суд би не људ ске, окру же ње што уки да ис то ри ју, а вас кр са ва мит ско, 
„тка лач ко ста ње“. На спрам „па лог вре ме на“ где „исто ри ја хра мље“, у пе сми 
Гром о Све том Са ви за ти че мо су шти кон тра пункт: „А жи вот бу чи си лом 
не по вра та.“ Го то во је дин ствен је то при мер уста нич ке ли ри ке, где се исто-
риј ски пре о крет са ме ра ва с при род ним пре по ро дом, упо ре див до не кле с 
Да ној ли ће вом Ба ла дом о тра ви, ко ја је „не за др жи ва, од са ме се бе ја ча“. 
Уста нак жи вог све та, укуп не тва ри, су де лу је у срп ском устан ку ко ји пе сма 
ево ку је. 

Ако има мо пре ва гу еле мен тар но сти на уму, он да у пу но ћи сво га мо-
ну мен тал ног зна че ња раш чи та ва мо цен трал не сли ке пе сме Шљи ва срп ска. 
Сим бол-воћ  ка по ста је ов де оно што нај ду бље је сте, див на спо на зе мље са 
сун цем, плод њи хо ве све те свад бе и до каз ве чи те об но ве, „пра сли ка тре ња 
зе мље и зве зда“: 

Шљи вов је ви дик раз гра нат, ши рок, / али и ло ман – го тов да кљок не. 
/ С ње га се чо век, Бо жи ји при рок, / у на дах ну ћу, оти сне, проп не / у оза-
ре ње: све мир где пр ска, / сло жно где пра шти шљи ва – а срп ска. 
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За вр шни ца пе сме Шљи ва срп ска мо же се сто га узе ти као вр ху нац по-
духва та суп тил не сим бо ли за ци је: „Дре мај, те жи но та мја на мо дрог: / ти си 
ми гри миз с Тај не ро ђе ња, / спо мен на со фру мо дри ла род ног, / че му се вра ћам 
из оту ђе ња, / но се ћи кр пе сва ко јих пр ња…“ Сли ка по врат ка и по нов ног ра-
ђа ња по ста вља се у сми са о ни фо кус књи ге Дар и коб. На дру гој стра ни, 
на зи ре мо на зна ке апо ка лип тич ког кра ја и оче ки ва ња, по себ но ис так ну те у 
тер це ти ма пе сме Же ра ви ја („јер Ста ни штем ко би до цве та ва вре ме, / зе ле ни 
се про паст где же ра ве би ше / и уви ру ча ри у знак без фо не ме“) и рон ду Има 
не ка ва си о на („тек у час ће ре чен, / кад те ла за ђу, кад се смо ри ту ча, / да 
пук не зр ном, да се раз о бру ча“). Дар по чет ка и коб кра ја су сти чу се ов де и 
ме ђу соб но за гле да ју. 

По опро ба ном и да ље раз ви ја ном мо де лу, и у књи зи Млин ско ко ло (2010) 
на ла зи се два де се то дел ни ци кли зо ва ни круг пе са ма, или рас пар ча ни спев, 
на сло вљен Па шум во де нич ког бу ка. Те шић уно си у об у хват ни пе снич ки 
про стор глав ни ну ба зич них, у је зич ко пам ће ње по хра ње них сли ка – и оних 
што су окос ни ца на сло је не срп ске кул ту ре и по ве сти и те мељ оп ште књи жев-
не кул ту ре, та ко и сли ке из осно ва лич не ме мо ри је, ко ја се че сто осла ња на 
ри зни цу пре да ња. Во де ни ца је јед на од та квих, пр вот них сли ка. У по е тич ком 
тек сту из 1998. го ди не, на ла зи мо се ћа ње на де тињ ство, со бом го вор љи во: 

Ипак, не мо гу а да још не ка ко не спо ме нем во де ни цу, чи је ме бру-
ја ње кроз бра шне не пра ме но ве пра ти од де тињ ства, јер су и мо ји пре ци 
би ли во де ни ча ри у не кад чу ве ној, а са да за ко ро вље ној, Те ши ћа во де ни ци, 
у ко јој се пра шња во бе лео и ква сио до ко сти ју мој де да Дра го љуб, па се 
по че сто и зе ле нео, об ра стао у три ну ко ја му је од мо кри не про кли ја ва ла 
из гу ња. (А знао је ис пе ћи као па мук ме ку по га чу, ону што под прс ти ма 
ди ше, ону што се ни с јед ним дру гим је лом не је де, јер би је сва ко по ква-
ри ло) (тешић 1998: 278–279). 

Али, без об зи ра на от кри ве ну ин тим ну вред ност во де нич ког мо ти ва, 
Те шић ни је од пес ни ка што се пре пу шта ле пљи вој сла до сти нос тал ги је, 
ни ти прес ном по сре до ва њу фол клор них са др жа ја ко је ис ку стве но но си. Тра-
ди циј ске са др жа је, као и лич не, пе сник и овог пу та под вр га ва сти ли за ци ји 
и пом ном пре о бли ко ва њу. У де ти њу свест уре за на во де ни ца, зна чењ ски про-
чи шће на и обре ме ње на, та ко уз ра ста до ко смич ког сим бо ла, ко ји ни је мо-
гу ће са гле да ти, јер се ука зу је као ак тив ни пра о бра зац све га што по сто ји и 
што је по сто ја ло. Ма ко ли ко у пра ос но ви ове лир ске тво ре ви не би ла сли ка 
за ко ро вље не Те ши ћа во де ни це, над њо ме се са зда ло мно го знач но зда ње, 
ко је сво ју по у зда ност, ипак, ду гу је и сво ме кон крет ном по ла зи шту.

Тај сим бол во де нич ког точ ка, ко ла, ви тла, од пе сме до пе сме у ци клу-
су/спе ву Па шум во де нич ког бу ка, асо ци ја тив но се ши ри и гра на на све че-
ти ри стра не и ак ти ви ра то ли ке на сле ђе не сми са о не ни ти, пле ту ћи од њих 
гу сту и ја ку мре жу. И на слов ци клу са упу ћу је да је реч о ис ка зу што пред-
ста вља од јек из вор не ствар но сти во де нич ког ми кро ко смо са одав но пре се-
ље ног у не по сто ја ње. Не зву ци не го па зву ци, са чу ва ни у се ћа њу на јед ну од 
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нај важ ни јих уста но ва за обез бе ђе ње жи во та у па три јар хал ној за јед ни ци. У 
ли ри ци се од зву ка оду век по чи ње, али се, код Те ши ћа, у звуч ној ди мен зи ји 
сти че и из вор и увор чи та вог пе снич ког чи на. 

Али, из ме ђу из во ра и уво ра је зик опо сли и про бу ди, су ге ри ше и по ве же 
оно што мо же учи ни ти у пу ној ак ци ји и кон ден зо ва ном ви ду. Из ми ру је су прот-
но сти и спа ја не у по ре ди ве раз ме ре, као у сти ху пе сме Кло кочпо ток: „мо же 
све мир да се ска пи / у ши ри ну јед не ка пи.“ По ме ну та, увод на осме рач ка 
пе сма у че ти ри де ла сва је у та квим не мо гу ћим, раз ре шу ју ћим спо је ви ма. 
Тај нес та ли Кло кочпо ток ко ји, по ре чи ма пе сме „ни је се би ме ра“, ко ме је 
ушће ује дно и из вор, по ста је не сво дљи ви знак шум ног, хуч ног, гр го ља вог, 
круж ног не из ре ка, ег зи стен ци јал ног и пе снич ког под јед на ко: „Те као је куд 
је хтео / Уз вод но је во ду прео.“ У раз ла га њу на осно вно, пос ред ством во де-
ни це као по ла зне сли ке, Те шић усме ра ва те жи ште на еле мент во де. Она је 
из вор све га пос то је ћег, тај на ме ђа све то ва, али и ток (и то кру жни) што 
про ти че из ме ђу зе мље и не бе са. У про до ру до по че ла, по ја вљу ју се фи гу ре 
из ан ти чких ми то ва о по ста њу све та, од пра о ца Оке а на до мит ске пра ре ке 
Ахело ја и гра нич ног Сти кса ко јим жед не се ни бро де ка дру гој оба ли, до би-
блиј ских ли ко ва и би блиј ских ре ка, од рај ских до оних из све те зе мље. 

Као што је у књи зи Ку пи но во звук то по ним ске бро ја ни це срп ских зе-
ма ља био ини ци јал на тач ка за лир ско има ги ни ра ње, та ко је и ов де сло же ни 
звуч ни ан самбл ме ља ве, од ра зних аку стич ких ва ри ја ци ја во де ног про то ка 
кроз сло же ни уре ђај мли на, до бу ка во де што се си ло ви то сру чу је са точ ка 
и ома је што пр ска око ло, стал ни чи ни лац ко ји асо ци ја тив но на во ди ту во ду 
на дра ма ти ку и ми сти ку пос лед њих и пр вих пи та ња. Пе сник је, под се ћа мо, 
у по е тич ком тек сту у ко јем по ми ње Те ши ћа во де ни цу унео и во де нич ки 
реч ник, чи ме је лек си ко граф ски, шта ви ше ен ци кло пе диј ски, под ло жио свој 
ко смо ло шки по глед на ову древ ну ко ри сну на пра ву. Тај ко смо ло шки склоп, 
и вер бал не фик ци је ко је пе сник раз гра на ва, др же се на пре ци зном, зна лач-
ком опи су де ло ва и де ли ћа во де нич ког ме ха ни зма и сва ки од ко ра ка у то ме 
про це су поп ри ма сим бо ли чку вред ност, од но сно по ста је ка ри ка у су ге ри са ној 
ре ал но сти ви шег и нај ви шег ре да. А та ре ал ност у сво јој би ти је двос тру ка, 
се би су што про тив реч на, у млин ском ко лу ства ра ња и ра за ра ња. Млин с 
не бе са, у из вод ној пе сми тог нас ло ва, за пе сни ка: „он је ту тањ не сми ре ња 
/ у сис те му не си сте ма“, али по сле дња реч ово га кру га ипак би ва сле де ћа, 
не до ре че на али све тло, је ван ђељ ски пот цр та на: „Ко ји ме ље во ду жи ву / 
по зна је се по ме љи ву.“ 

Не на ме тљи во, али уоч љи во, у мо ту јед ног рон да о во де ни чи шту или 
мли ни шту, зна чи о про сто ру где во де ни це ви ше не ма, упо слен је ци тат из 
От кри ве ња Јо ва но вог, у ко јем се пу стош и крај исто ри је на ја вљу је прес-
тан ком ху ке „ка ме на во де нич но га“. О та квом од су ству Те шић ов де и пе ва, 
фи зич ком и ме та фи зич ком, да ју ћи па шум уме сто шу ма. Ко ли ко год је, ре-
ци мо у пе сма ма књи ге Дар и коб, пес нич ки ре кре и рао ри там по че ла то ли ко 
су апо ка лип тич ке сли ке са ме на ви ра ле у по ен те тих пе са ма и да ва ле им 
кључ не сми са о не на гла ске. У еле гич ној сли ци нес тан ка про ти че и ду жа 
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пе сма Жич ки нат пис, у чи јем еле гич ном опи су пре ва же сли ка оно га што је 
би ло и не ста ло, уну тар ња да кле пред ста ва, у од но су на оно што се ви ди у 
на ше до ба, ка да „у ни ште ње гре зну чи сто та и по нос“ и „кад ло ги ка ну ле 
ле по ту из вр ста“. Сен ка не стан ка над ви ла се и над спо ме ник стра да ња и 
оп стан ка ка кав је Жи ча и на са му иде ју Жи че. С дру ге стра не, ци клус Бе лег 
Сте ва нов пи сан је у зна ку об ра ћа ња тра го ви ма по ро дич них по че та ка. Тај 
бе лег, оста так гро ба пр вог зна ног пре тка сто ји на по чет ку сед мо дел не пе сме 
на чи јем је кра ју ве дри при зор оп штег ус кр са у дан Стра шног Су да: 

Са рас кр шћа сми сла иде је су сту кле, / па до зрео час је да све уз ле-
пр ша: // те раз га зи ноћ се, уз жа гор што чи ни / да ко рак не Сте ван, да 
кре ну се ини / са гро ба ља сел ских док жи жи име ла – / а при сти жу сил ни 
из сва ко јег се ла. 

Ве ру ју ћи при лив ес ха то ло шког оп ти ми зма Те шић оста вља за фи на ле, 
сме шта у епи ло шку пе сму Пу сти ња, у По ћу ти, где „ве дри на се све тли у 
ста кле ној слут њи“ и до ла зи до ус кли ка да ми мо па кле ни ка што тут њи и 
тра ја ња што гњи је – „не про па да Де ло“ и при че му се ука зу је и мо гућ ност 
ва ве дењa у не ки дру ги про стор, ја мач но у Но ви Је ру са лим, град по диг нут 
од све ко ли ких ви со ких и сјај них чо ве чан ских на да ња. Ако је Спо ред но не бо 
(1968) у кри ти ци пре по зна то као зе нит По пи ног пе снич ког по ду хва та, јер 
сим бо лич ки ова пло ћу је нај ап стракт ни је од но се ви дљи вог и не ви дљи вог 
по сто ја ња, он да је Те шић ци клу сом о млин ском ко лу, јед ном од нај при сни-
јих и ујед но ениг ма тич них сли ка де тињ ства, опред ме тио жи ву сли ку ва се-
љен ског кру жног то ка. Уме сто во де ни це, чи ни се да се окре ће ва си о на.

Ра зно стра на и сло је ви та зна ња и зна че ња ак ти ви ра по е зи ја Ми ло са ва 
Те ши ћа. По е зи ја, ко ја је и са мим на сло је ним је зи ком оте жа на, ри зи ку је да 
број на ва жна кул тур на оба ве ште ња оста ну не за па же на. Све стан то га ри зи ка, 
а без скло но сти да ми сти фи ку је еру дит ну под ло гу, пе сник нај пре књи гу 
Млин ско ко ло снаб де ва „гло са ром“, у ко јем по ја шња ва лек сич ка и пре дањ-
ска зна че ња кључ них ре чи. Те ши ћев гло сар ди рект но до зна чу је шта је по-
ло же но у ње го ве пе снич ке тек сто ве, шта чи ни те мељ не се ман тич ке сло је ве 
и од но се. Исто вр сним до дат ком пе сник на кнад но опре ма до пу ње на из да ња 
спе ва Сед ми ца (2015) и по е ме Ка ло пе ра Пе ра (2018). Ели о то ве на по ме не уз 
Пу сту зе мљу, као узор за ова кав ау тор ски гест, ви ше дис крет но упу ћу ју на 
из во ре не го што об ја шња ва ју. Те шић, срп ски лек си ко граф, из ла зи у су срет 
по све ће ним чи та о ци ма да – ка ко је пи са ло на ко сов ском мра мор ном сту бу – 
по крај не ких ре чи не про ми ну и не пре ви де их „као не што за луд но и ни штав-
но“. Пе сник рас кри ва мо ћан кул тур ни под текст, на сло жен у ње го ву по е зи-
ју, ко ја и сво јим звуч ним тка њем за о ку пља па жњу. „За јед но га књи жев ни ка 
нај за ни мљи ви је је чи та ти реч ни ке“, из ре че у на пред на во ђе ном, по зна том 
раз го во ру Ми лан Ра кић (Ћо сић 2002: 143) – а чи та о цу је сва ка ко од ко ри сти. 
Јер и та ко, на о чи глед, рас по зна је шта све уче ству је у град њи по ет ског хо-
ри зон та, по твр ђу ју ћи и Лот ма но ве ре чи да је умет ност „нај е ко но мич ни ји и 
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нај ком пакт ни ји на чин чу ва ња и пре но ше ња ин фор ма ци је“ (Лот ман 1976: 56), 
ин фор ма ци је ко ју при хва та мо на шим и ум ним и чул но-осе ћај ним сен зо ри ма.

Ми ло сав Те шић је одав но пре по знат као пе сник ен ци кло пе диј ске, лек-
си ко граф ске па ра диг ме, по е зи је што те жи за све о бу хват ним оп се гом оба-
ве ште ња и за сни ва се на ис ку ству ду го ве ког је зи ка ко јег об де ла ва. Је зич ки 
пре сек Те ши ћев ујед но чи ни пре сек сло је ва кул ту ре ко јој срп ски је зик пред-
ста вља ме ди јум и скрив ни цу. Ако је пе сник кул ту ре, а сва ка ко је сте, он да 
је Те шић пе сник на ци о нал не кул ту ре. Пе сник кул ту ре у ду би ну, а не у 
ле ти мич ну ши ри ну. И пе снич ка прет ход ни ца, на сле ђе, рас кри ва се у та квом 
пре се ку као сли ка не пре кид ног ди ја ло га из ме ђу срод нич ких гла со ва у 
„млин ском ко лу“ по сто ја ња и оп ште ња.

Пе сни ци ма не тре ба на де ва ти јед но знач не озна ке, јер, ако су пра ви и 
оства ре ни, оспо ри ће их с нео че ки ва них стра на. Оту да мо же би ти па ра док-
сал но да се кон зер ва ти вац и кла си чар по ка же не сми ре ни ји ис тра жи вач од 
ра зних под гре ја них аван гар ди ста, као и не кон вен ци о нал ни ји по ред свих 
мо гу ћих по год би до ко јих др жи. Шта је учи нак стал ног, бес по штед ног опи-
то ва ња пе сни ка Ми ло са ва Те ши ћа? Об но вљен и при но вљен ме трич ки ре-
пер то ар (на су прот пред ви дљи во сти и ста ти ци), им пре си ван лек сич ки фонд 
из ве ден из па си ве и по не где пе снич ки но во сат кан, је зик раз гра нат и раз и гран 
по ди ја хро ни ји и са вре ме но сти, раз ма ха на али кон тро ли са на по ет ска има-
ги на ци ја, мар кант ни кул тур ни сим бо ли оде ло тво ре ни у оства ре њи ма од 
крат ких до ду жих оби ма. У жи жи свих на по ра и ме сти мич них под ви га 
Ми ло са ва Те ши ћа ле жи по све ће ност ре сур си ма је зи ка и об ли ка. При та квом 
при сту пу про стран ству ре чи и огра ни че њи ма у њи хо вом ко ри шће њу са др-
жа на су не ка од нај сме ли јих зна них ис ку ста ва, од сим бо ли стич ких до аван-
гард них, али и ре флек си са вре ме них иза зо ва на ко је пе сник ре а гу је. 
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Dragan L. Hamović

RECANONIZATION OF VERSE AND FORM AND  
ITS MEANING IN THE POETRY OF MILOSAV TEŠIĆ 

S u m m a r y 

The paper attempts to provide a comprehensive view of the poetic work of Milosav 
Tešić starting with the poetic justification of his consistent choice to sing in a metrically 
organized verse, which requires many metric innovations as well as singing in constant 
stanza forms. We analyze the developmental path of Tešić’s poetic opus, which has been 
marked with thematic shifts and extensions, in the light of a developed poetic and cultural 
awareness. Milosav Tešić has long been recognized as a poet of the encyclopaedic or 
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lexicographic paradigm. Tešić’s linguistic intersection is simultaneously an intersection 
of cultures, whose language is the medium of national culture as a space of the wide and 
widest cultural space. Poetic heritage is also discovered in that intersection as an image 
of continuous dialogue between similar voices in the mill of existence and encounters. 
What is the effect of this constant research? A renewed and restored metric repertoire 
(as opposed to predictability and static), an impressive lexical fund deduced from the passive 
with occasional poetic neologisms, a language branched out and playful diachronically 
and contemporarily, an unusual but controlled poetic imagination and impressive cultural 
symbols embodied both in very short and very long forms. Milosav Tešić is a supreme author 
who synthesizes many constructive efforts of the dynamic past century in Serbian poetry. 
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