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П Р И  К А  З И  К Њ И  Г А

ВИ ЂЕ ЊА И УВИ ЂА ЊА

Слав ко Гор дић, Осма трач ни ца – књи жев не и оп ште те ме, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад 2016

Као сво је вр стан след бе ник „љу би те ља по сма тра ња”, ко ји ма је Пла
тон у сво јој иде ал ној др жа ви до де лио по себ ну ста ле шку ми си ју, Слав ко 
Гор дић на ста вља да са сво је „осма трач ни це” пре да но оп сер ви ра свет и 
жи вот и уз осо бен спој пер цеп тив ног и кон тем пла тив ног са гле да ва ња 
по ку ша ва да до пре до су шта ства ства ри. Ње го во не у то љи во и „упит но 
чу ђе ње” (Е. Блох), ко је се кре ће у ра зно вр сним те мат ским прав ци ма и 
од ред ни ца ма (књи жев нофи ло зоф скопси хо ло шке и вер ске ре флек си је, 
кри тич ки освр ти на по ет ско и про зно ства ра ла штво, днев нич ки за пи си, 
спо ме нич ка под се ћа ња и др.) из не дри ло је но ву (два де се ту по ре ду) књи
гу са свим од го ва ра ју ће адре се и на сло ва – Осма трач ни ца. У њој се, 
од мах на по чет ку (кроз ис каз пре у зет од М. Еп штај на), су ге ри ше да је ту, 
пре све га, реч о есе ји стич ком жан ру, чи ме се по твр ђу је ау то ро ва при мар
на ори јен та ци ја ка сло бод ном ин ди ви ду ал ноства ра лач ком ак ти ви те ту 
и из ри ца њу са мо свој них за па жа ња, ути са ка и су до ва. Дру гим ре чи ма, 
он сво ја про ми шља ња не уоб ли ча ва по ша бло ни зи ра ним узу си ма та у то
ло шкоин тер пре та тив ног мо де ла, већ на бо гат ству соп стве ног ин те лек
ту ал ног, ис ку стве ног, емо тив ног, има ги на тив ног и ин ту и тив ног ха би ту са. 
До ду ше, он не иг но ри ше „за кон оби ља ар гу ме на та” (Л. Ко ла ков ски), да 
о сва ком пи та њу ко је раз ма тра су че ли ра зно ли ка гле ди шта и ста во ве 
(из вла че ћи их на ви де ло из сво је бо га те чи та лач коса знај не ри зни це), 
али је ипак ње го ва лич на по зи ци ја та ко ја је сву да ја сна, би ло да се с тим 
ми шље њи ма сла же или им опо ни ра, или их пак ста вља (као и сво ја) под 
упит ник. 

Књи га Осма трач ни ца скло пље на је од два де сет и две да ти ра не 
„за бе ле шке”, ко је су на ста ја ле он да ка да је ау тор, под „не до ку чи вом и 
не у мо љи вом Бож јом за по ве шћу” (Хо се Ор те га и Га сет), оста јао сам са 
со бом (и за гле дан у се бе и из ван се бе) бе ле жио до шап та ва ња ума и ср ца. 
Иа ко у не ким тек сто ви ма сво ја ви ђе ња скром но под во ди под „ама тер ско 
умо ва ње”, Гор дић не уз ми че ни пред ка квим пи та њем, па ма кар то, 
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по не кад, као што ве ли фи ло зоф Карл Ја сперс, ли чи ло на не си гур но леп
тир ско ле пр ша ње, не схва тљи во они ма ко ји су ве за ни за чвр сто тло, „а 
схва тљи во са мо они ма ко је је об у зео не мир”.

У хро но ло шкока лен дар ском, али исто вре ме но и те мат ски осми
шље ном ре до сле ду тек сто ва, књи га за по чи ње „Зим ским днев ни ком”, а 
пр ве стра ни це да ро ва не су раз ми шља њи ма о пој му лич но сти, ко ји је 
упр кос фи ло зоф ским, пси хо ло шким, бо го слов ским и дру гим од ре ђе њи ма 
остао „за пле тен” и не до ку чив. Пи та ње ко смо и ка кви смо (уз низ дру
гих пот пи та ња) по ка зу је нам, ка же ау тор, „не у хва тљи вост” чо ве ко ве 
при ро де, ко ја че сто во ди до „нео д ре ђе но сти” и „нео д ре ди во сти”. У том 
сми слу он ци ти ра и од го ва ра ју ће ми сли Полa Ва ле ри ја, Каф ке, пе сни ка 
Ду ша на Ма ти ћа, То ма са Тран стре ме ра, Јо ва на Ду чи ћа и ро ма но пи сца 
Све то за ра Влај ко ви ћа, све сно ри зи ку ју ћи при го во ре од стра не сци јен ти
стич ки опре де ље них ау то ра, ко ји се др же „оза ко ње ног” пој ма лич но сти, 
на су прот сва ком „бе ле три зо ва ном” ту ма че њу. Да би смо још ви ше за ком
пли ко ва ли овај те мат (и оста ви ли га отво ре ним), до дај мо и ми сли фи ло
зо фа Ше лин га, ко ји је го во рио да се „чо ве ко ва су шти на огле да у ње го вом 
соп стве ном чи ну”, као и Вла ди ми ра Со ло вјо ва да „сва ко би ће је сте оно 
што оно во ли”.

По нов но чи та лач ко дру же ње са Тол сто јем Гор дић ко ри сти да кроз 
сво ја ана ли тич ка ви ђе ња и уви ђа ња још јед ном под се ти на мно ге кон тро
вер зе, не у са гла ше но сти и за го нет но сти ко је ка рак те ри шу жи вот и ства
ра ла штво овог књи жев ног го ро ста са, за ко га је и ње го ва су пру га Со фи ја 
Ан дре јев на ка за ла да на кон че тр де сет осам го ди на про жи вље них са њим 
ни кад „ни је са зна ла ка кав је он чо век”. Пре пи ра ња и спо ре ња тол сто је
ва ца и ан ти тол сто је ва ца, по Гор ди ће вим ре чи ма, има ју сво ја ре ал на упо
ри шта у мно гим ње го вим до след но сти ма и не до след но сти ма, али се нај
ви ше по ла ри зу ју око пи шче вог уче ња о па сив ном от по ру и осу ди ра та, 
као и око ње го вог от пад ни штва од слу жбе ног пра во сла вља. А да се не 
го во ри шта се, у том сми слу, још мо же на ћи (из не на ђу ју ћег или не из не
на ђу ју ћег) у де ве де сет об ја вље них то мо ва овог „ди ва ме ђу дру гим пи
сци ма”, ка ко га је на звао Тур ге њев. 

По том, под на сло вом „Над жи вља ва ње” ис пи са на је крат ка „фи ло
зо фи ра ју ћа” бе ле шка о пи та њи ма сми сла људ ске ег зи стен ци је; о не да
ћа ма ко је пра те чо ве ков жи вот, као и на шим мо ћи ма да ис тр пи мо све 
„стра хот но” што се до га ђа око нас. По себ но ако ле пе ства ри (сун це, 
љу бав, сно ве и ра до сти) за ме не уче ста ле цр не сли ке и пе си ми стич ка 
рас по ло же ња. Где та да на ћи из лаз? Да ли у пси хо ло шким ме ха ни зми ма 
са мо од бра не (ша ли, или ју на че њу), по што та да „не при ска чу у по моћ ни 
здрав ра зум, ни на у ка ни ве ра” (ве ро ват но се ми сли на ста ње ма ло вер но
сти, што мо же би ти по ве за но и са пој мом уни ни је, ко ји озна ча ва ра сла бље
ност, мр зо во љу и кло ну лост, од но сно бе жа ње од истин ског са вла ђи ва ња 
оно га што нам је не при јат но – Св. Јо ван Ле ствич ник), или се, ка же ау тор, 
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„по сти дан” од го вор мо же на ћи у то ме да и да ље оста је мо „жи ви ме ђу 
жи ви ма”.

У есе ју „Кул ту ра и зло” тра га се за од го во ром шта мо же да учи ни 
кул ту ра у вре ме ну су ко ба ра са, ре ли ги ја и на ро да и он да „кад су јој по
бу де не спор но ху ма не”. Јер, ни је са свим и у све му, при ме ћу је Гор дић, 
не у те ме ље но Ру со о во, Хоб со во и Тол сто је во пе си ми стич ко схва та ње 
кул ту ре. Она са ма уме да бу де сво је вр сно „из во ри ште и ору ђе мо ћи и 
не тр пе љи во сти”.

Уз не ми ру ју ћа при ча о злу на ста вља се и у про ми шља њи ма на те му 
„Оту ђе ње – и оно по том”, кроз ау то ро во до да ва ње но вог сми сла и но вих 
са др жа ја не ка да мно го екс пло а ти са ном пој му али је на ци је, уте ме ље ном 
у Хе ге ло вој и Марк со вој фи ло зо фи ји. На и ме, на ру ша ва ње ге не рич ке 
су шти не чо ве ка, ње го ве сло бо де, сми сла и сре ће (као кла сич ни вид оту
ђе ња), да нас се ма ни фе сту је кроз ра то ве, ре во лу ци је, ло го ре и ра се ље на 
ли ца, ге но ци де и ма сов не зло чи не (да кле, кроз „све власт зла”). А ста ра 
бо го слов ска исти на го во ри да је ко рен зла у чо ве ко вом оту ђе њу од Бо га. 

У сво јој сле де ћој за бе ле шци Слав ко Гор дић пре по ру чу је, за стра сне 
чи та о це би о гра фи ја, жи во то пис Ми ла на Ка ша ни на (из пе ра Ра до ва на 
По по ви ћа), ко ји је, ка ко ка же, жи вот за при по вет ку. Јер, исти на је да 
не ки љу ди са по ља књи жев ног ства ра ла штва за вре ђу ју да се о њи ма пра
ве нај бри жљи ви је би о граф ске сту ди је. То ујед но зна чи да би тре ба ло 
пре ва зи ћи да на шњи и „по сву да шњи” не хај за ау то ра, док се, исто вре ме но, 
„по тан ко ра све тља ва фик тив ни свет ње го вог де ла” и ње го вих ју на ка.

„Лет њи днев ник” је са здан од пет при ло га. У пр вом се раз ма тра 
по ло жај умет ни ка (књи жев них ства ра ла ца), ко ји су да нас при ну ђе ни да 
се бо ре за тр жи ште, по сва ку це ну, а ма ње за „не про ла зност” и веч ност. 
У дру гом се да је суп тил на ана ли за књи ге Ми ро сла ва Еге ри ћа (Де ла и 
да ни, VI), ко ја се озна ча ва као је дин ство има ги на ци је и ре флек си је, док 
нам у тре ћем при ло гу, где се го во ри о ар хи ман дри ту Ти хо ну, ау тор им
пли цит но по ка зу је да ње го во ин те ре со ва ње и за бо го слов ску ли те ра ту ру 
ни је са мо из кул ту ро ло шких и оп штеса знај них по тре ба већ и из истин
ске те жње за лич ним уз ра ста њем и утвр ђи ва њем у ве ри Хри сто вој. Че
твр ти при лог, „О Гај до бри”, ме сту ау то ро вог де тињ ства и де ча штва, 
пи сан је са нај ви ше емо тив ног на бо ја и не при кри ве не љу ба ви, а пе ти, 
са на сло вом „Оп шта ме ста” (пре у зет из пе сме Јо ва на Хри сти ћа), је сте 
по вод да се про го во ри не са мо о овом пе сни ку већ и о уоч љи вим ана ло
ги ја ма и си ме три ја ма, узе тим из да на шњег вре ме на, ко је се мо гу ве за ти 
за по ме ну ту син таг му.

Тре ћи оде љак, под на зи вом „Те ма го ди не”, упу ћу је нас на раз ми
шља ња о ра ту (о ње го вом би ћу, по јав но сти и ва ри ја ци ја ма), са по себ ним 
освр том на „Сли ке и од је ке Ве ли ког ра та у про зи Вељ ка Пе тро ви ћа и 
Ми ла на Ка ша ни на”.
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Оп шти на слов „Из во ри шта, то ко ви” од но си се на тек сто ве: „Срп ски 
кул тур ни обра зац и ње го ви ва ри је те ти”, где се го во ри о исто и ме ној 
књи зи Ми ла на Ра ду ло ви ћа, про фе со ра на бо го слов ским сту ди ја ма, чи ји 
„по ду хват и ре зул та ти уве ли ко на ди ла зе ка рак тер и по тре бе сва ког 
стрикт но по зив ног, па и те о ло шког обра зо ва ња”; за тим „Све ти ли шта 
Ми о дра га Па вло ви ћа”, ко ји сво је ин спи ра тив ноте мат ске под сти ца је 
на ла зи у ма ње или ви ше зна ним све тим ме сти ма (Хи лан дар, Де вич, 
Сту де ни ца и др.); он да, о осо бе но сти ма „По е зи је Дра га на Дра гој ло ви ћа”, 
за ко га се ка же да је чи та ни ји у све ту, не го у сво јој зе мљи, да би по себ но 
ин спи ра тив ни и ду бо ко сту ди о зни ре до ви би ли по све ће ни „При по вет
ка ма Ми ра Вук са но ви ћа”, ко је су, ка ко ка же, пи са не „опој ним” је зи ком 
и из ко јих из би ја је зич ка ма ги ја и си ли на. Сет за бе ле шки у овом по гла
вљу за вр ша ва се пре гле дом при по ве дач ке про дук ци је у 2013. и 2014. 
го ди ни, у ко ме (као вр стан зна лац и књи жев ни ана ли ти чар и кри ти чар) 
Гор дић го во ри о пет на е стак ода бра них ау то ра и да је кон ци зне и увер
љи ве оце не о њи хо вом ства ра ла штву.

За вр шни оде љак „Се ћа ња” по све ћен је тро ји ци углед них ин те лек
ту а ла ца, књи жев ни ка и кул тур них по сле ни ка, до брих ау то ро вих зна
на ца и у ли те ра ту ри и у жи во ту ко ји ни су ви ше ме ђу на ма. То су: Бо шко 
Пе тро вић (са лир ски сро че ним ре ми ни сцен ци ја ма о ње го вом Мо ро ви ћу, 
ко ји му је био те мат ска ин спи ра ци ја у пе снич ком и про зном ства ра ла
штву); по том, Че до мир Мир ко вић („пи сац жи ве по е тич ке и ау то по е тич
ке све сти” и књи жев ни кри ти чар ко ји је са мо у пе ри о ду из ме ђу 1967. и 
1993. го ди не „пор тре ти сао” пре ко сто ти ну „тво ре ви на”), а он да и Жи ван 
Ми ли са вац (са при ка зом ње го ве уред нич ке де лат но сти и ме мо ар ских 
за пи са).

На кра ју, ка да се сту ди о зно иш чи та књи га Осма трач ни ца Слав ка 
Гор ди ћа, оста је ути сак ко ји се су штин ски мо же ис ка за ти јед ном реч ју 
– ле по! Та већ по ма ло за бо ра вље на људ ска и естет ска ка те го ри ја (да нас 
су ви ше у упо тре би праг ма ти стич ки пој мо ви: ко ри сно – штет но) од но
си се не са мо на ње гов рас ко шан стил и ле по реч је већ и на искрен ства
ра лач ки за нос, еру ди ци ју и ин те лек ту ал ни труд да ста ви у до жи вљај ну 
ак ци ју на ша осе ћа ња и наш ум, у вре ме ну њи хо вог све при сут ни јег 
за бо ра ва.

Јо во РА ДОШ




