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Чи ни се да се на фор мал ном пла ну мо же за вр ши ти по зи тив но вред
но ва ње Ро та ро ве књи ге. По сма тра на на пла ну са др жи не, би о гра фи ја 
Ми ке Ан ти ћа не до но си нам зна чај не но ви не из пе сни ко вог жи во та ко
је би већ утвр ђе ну сли ку обо га ти ле не чим пре суд но ва жним, већ, мо жда, 
ни јан си ра по сто је ће по дат ке дру га чи јим ко ло ри том, бу ду ћи да из ме ђу 
ау то ра и пе сни ка по сто ји по ро дич на ве за. 

Оно што је са др жај но нај у пе ча тљи ви је, а ујед но чи ни и нај сла би ја 
ме ста ове књи ге, ис при по ве да но је ис по вед ним то ном и на то пље но па
те ти ком ко ја ода је ути сак чи та ња сен ти мен тал них ро ма на у пу ном про
цва ту. Ау тор се не пре кид но и но стал гич но вра ћа у про шлост, у до ба 
соп стве не мла до сти, до ба со ци ја ли стич ког дру штва, ко је ка рак те ри ше 
као „злат но вре ме”. Из та квих ре до ва, ко ји се ви ше пу та по на вља ју, сти
хиј ски из ви ру сет ни уз да си и ме лан хо лич на рас по ло же ња као под ло га 
из ко је из ра ста кри ти ка ак ту ел ног на чи на жи во та, ко му ни ка ци је, дру штве
них ак тив но сти, па и са мог по сто ја ња књи жев но сти. При том, ау тор не 
про на ла зи ни ка кав афир ма тив ни сми сле ни по тен ци јал но вог до ба. 

При по ве да ју ћи у на гла ше ном ма ни ру о про шло сти, ау тор, чи ни се, 
ис кљу чу је мла ђе ге не ра ци је чи та ла ца из свог де ла, јер мно го је оних 
ко ји ни су од ра ста ли, ни ти су жи ве ли у „злат ном” вре ме ну ње го ве мла
до сти, па сто га не мо гу из по ну ђе не пер спек ти ве по сма тра ти свет ко ји се 
у књи зи иде а ли зу је. Ис кљу чи ва ње све га вред но сног што ка рак те ри ше 
да на шњи цу по све је ан тик њи жев ни, ан ти ху ма ни и уоп ште ан ти у мет
нич ки по сту пак, што је за јед ног озбиљ ног ау то ра не до пу сти во.

Об ја ви ти књи гу зна чи по ну ди ти је ши ро кој ма си чи та ла ца, а ова
квим ге стом Ро тар као да огра ни ча ва ње ну ре цеп ци ју. Је ди но још не до
ста је у на по ме на ма – ни је за мла ђе од три де сет го ди на. Да је Не ма ња Ро тар 
де ло озна чио као лич ну ис по вест, се ћа ња, днев нич ке за пи се, мо жда би 
она и би ла при хва тљи ва. Ова ко, на сто је ћи да се од бра ни од „ан ти ин те
лек ту а ли стич ке” по е ти ке, упа дао је у соп стве не зам ке и оста јао да ле ко 
од ци ље ва ко је је се би по ста вио, а де ло оста вио без озбиљ ни јих књи
жев но у мет нич ких до ме та.

Ан дреа Бе а та БИ ЦОК

ПО Е ЗИ ЈА И СА ВРЕ МЕ НОСТ

Слав ко Гор дић, Срод ства и раз да љи не, „Ака дем ска књи га”, Но ви Сад 2014

Као мо то сво је књи ге Срод ства и раз да љи не о ко јој го во ри мо, 
Слав ко Гор дић мо гао је да ста ви сти хо ве Рај ка Лу ка ча: „Чи та лац по е зи је 
сте!? / Зар ви по сто ји те? / Ка кво из не на ђе ње? Ни сте дух?”, а мо жда би јој 
при ста јао и под на слов ко ји би гла сио Днев ник јед ног уса мље ног чи та ча. 
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Ипак, алу ди ра ње на Ру соа упу ћи ва ло би, фа во ри зу ју ћи га, не са мо на 
јед но ли це ове књи ге већ и на са мо јед но ли це ње ног ау то ра. Јер, ко ли ко 
год раз го во ри са са мим со бом што их наш ау тор во ди упу ћи ва ли на јед
ну уса мље нич ку и од све та по ву че ну при ро ду, па жљи ви чи та лац ових 
за пи са уо ча ва и ону дру гу, под јед на ко до ми нант ну осо би ну Гор ди ће ве 
лич но сти: чо ве ка ко ји жи ви у јед ном дру штву у ко јем, же ле ћи да га учи
ни ако не бо љим а оно ви ше ау тен тич ним, уче ству је ста вом од го вор но
сти и мар љи во сти. Из овог двој ства про из ла зи и не пре ста но по дрх та ва
ње и љу ља ње то на ове књи ге што осци лу је из ме ђу гла сно сти ау то ро вог 
про те ста због очи глед не ба нал но сти „обич ног жи во та” ис пу ње ног ве
сти ма о ка та стро фа ма или пре о ку пи ра но шћу оног по вр ши ни и са да шњем 
тре нут ку на кло ње ног ме диј ског про сто ра, и сти ша но сти ње го ве ми сли 
ко ја, ве ћи ном, упр кос то ме што на тре нут ке до пи ре до нај од суд ни јих 
пи та ња, са му се бе ума њу је и не ги ра. Та ко, ка ко нам и сам ау тор у крат
ком по го во ру ка же, оно што др жи на оку пу ове за пи се што су на ста ја ли 
раз ли чи тим по во ди ма: или по за дат ку, при год но, ка да као де лат ник и 
уче сник кул тур ног жи во та тре ба да го во ри о са вре ме ној про зи, по е зи ји, 
књи га ма или ау то ри ма, или ка да во ђен уну тра шњим им пул сом за пи су
је чи та лач ке ути ске и во ди днев ник свог уну тра шњег жи во та по бу ђе ног 
чи та њем, књи га ма, или бу ком и бе сом са вре ме но сти – је су, ка же Гор дић, 
упра во „есе ји стич ки став” и пре власт „уз бу ђе ња над са зна њем”.

Схва та ју ћи ову ге не ра ли за ци ју као још је дан гест скром но сти ко
јом ау тор сво јој књи зи од ри че сва ко пра во да би ло шта „оза ко ни”, же ле ла 
бих да ука жем на још јед ну ње ну чво ри шну тач ку. Да кле, пра ви об је ди
њу ју ћи чи ни лац ове књи ге и хе те ро ге них тек сто ва ко је она об у хва та пред
ста вља за ме не чи ње ни ца да је пи са на „упр кос”, „на су прот” или „про тив 
стру је”. То ка жем за то што је књи га Срод ства и раз да љи не да нас ипак 
пред на ма упр кос то ме што се на ње ним стра ни ца ма не пре ста но из но ва 
по ста вља пи та ње: Че му по е зи ја у све ту ис пу ње ним злом, у све ту у ко јем 
има ви ше пи са ца не го чи та ла ца, у зе мљи у ко јој вла да ју си ро ма штво и 
на ци о нал но по ни же ње, де мо граф ска и оп шта кри за, не ред вред но сти, и 
упр кос то ме што и сам ау тор не пре ста но ис ка зу је сум њу у вред ност соп
стве ног по ду хва та („А шта те бе си ли да ука зу јеш не до лич ну па жњу слу
чај ним, па и три ча вим сво јим опа жа ји ма и ути сци ма?”)? Оно што, ме ђу тим, 
сле ди на кон ових ду бо ким скеп ти ци змом на то пље них пи та ња – ко ја опет 
не от кри ва ју за бри ну тост Гор ди ће ву ис кљу чи во за се бе, сво ју ди сци пли
ну и ма ли круг оних ко ји још ве ру ју у свр хо ви тост умет но сти, већ за 
це ло куп ну на ци о нал ну али и ши ру чо ве чан ску за јед ни цу у ко јој је цар ство 
не прак тич но сти да нас гур ну то у сам за пе ћак ег зи стен ци је – је су су штин
ска и ста ра есте тич ка и фи ло зоф ска пи та ња ко ја се мо гу све сти на јед но 
је ди но, а оно гла си: ИМА ЛИ БИ ЛО КА КВОГ ЗНА ЧАЈ НОГ ОД НО СА ИЗ
МЕ ЂУ УМЕТ НО СТИ И СТВАР НО СТИ И КО ЈА ЈЕ ЊЕ ГО ВА ПРИ РО ДА? 
На тра гу ових пи та ња и свих дру гих ко ја из ње га про из ла зе при бли жа
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ва мо се и оној још увек не у хва тљи вој тај ни по е зи је, пи та њи ма о ње ном 
ис хо ди шту и зна ча ју ко је има или тре ба да има у људ ској за јед ни ци.

У књи зи Срод ства и раз да љи не Слав ко Гор дић ће са не скри ве ном 
ре зиг на ци јом ре ћи да је да нас у на шем дру штву по е зи ја то ли ко мар ги
на ли зо ва на да о њој не го во ри ни ко: „Же не, као по пра ви лу, го во ре о 
дру гим же на ма, оде ћи, обу ћи, хра ни, ле ко ви ма, де ци и кућ ним љу бим
ци ма, а му шкар ци о би зни су, спо р ту, кри ми на лу и по ли тич ким пр ва ци ма. 
О по е зи ји – ни ко, чак ни сту ден ти књи жев но сти” (114). Шта је узрок тог, 
ка ко Гор дић ка же, са мо е ви дент ног од су ства по е зи је из са вре ме не кул ту
ре и укуп ног на шег жи во та, пи та ње је на ко је у сво јим раз ми шља њи ма 
он не пре ста но по ку ша ва да од го во ри. Из ме ђу оста лог, осве до чи ће мо се 
та ко у за пи та ност на шег ау то ра о то ме да ли је кри ви ца увек са мо у ин
ди фе рент но сти дру штва и да ли је мо жда мо же мо на ћи у не ма ру са мих 
пе сни ка. Је ли уоп ште мо гу ћа она ду чи ћев ска по зи ци ја пе сни ка што се 
по ре ди са пти цом се вер них мо ра ко ја пе ва зна ју ћи, ин стинк том, да је 
ни ко ни ка да не ће чу ти? Да ли је реч о то ме да се жи вот и по е зи ја не пре
ста но ми мо и ла зе та ко што „оп шти жи вот... иде сво јим сме ром, слеп и 
глув за мр тве и жи ве пе сни ке”, док се по е зи ја углав ном „кло ни од из рич
ни јег го во ра о ствар но сти”? Ако се сло жи мо са Гор ди ће вом апо ло ги јом 
овог по вла че ња по е зи је ко је се не уо ча ва са мо као од ли ка овог на шег 
вре ме на, иа ко је и ова да на шња, ка ко наш ау тор ка же, „На ду жи рок (...) 
ри зи ко ва ла уда ља ва ње и оса мљи ва ње, су жа ва ју ћи и ’про грам’ у круг 
за ин те ре со ва них”, што би јој, чак и кад је ни ко не чи та „мо гло слу жи ти 
на част у мо дер ном ва ку у му вред но сти”, он да би то за и ста зна чи ло и 
по вла ђи ва ње кри ти ча ра за те че ном sta tusу quo. Је ли он да и пи са ње и 
чи та ње по е зи је чин бе жа ња од ствар но сти: у сфе ре где оби та ва ју би ћа 
ус кра ће на у ра ци о нал но сти, од исте ма те ри је са зда на, усу ди ћу се да 
па ра фра зи рам Шек спи ра, што у је дан кош ста вља пе сни ка, љу бав ни ка 
и лу да ка? Ипак, не мо гу да се от мем ути ску да то ни је Гор ди ће ва по зи
ци ја и став. Вра та ње го ве рад не со бе, чак и ка да је над не сен над сво јим 
за бе ле шка ма, чак и кад се оса мљу је чи та ју ћи по е зи ју на ко ју гле да као 
на „ор ган ску људ ску по тре бу”, увек су од шкр ну та пре ма све ту из ко јег 
нај че шће до пи ру обес по ко ја ва ју ће ве сти, али ко ји се с дру ге стра не ука
зу је као не пре ста ни из вор жи вот ног оби ља. „По е зи ја је чу до и вре ба чу до”, 
ре ћи ће наш ау тор. Оту да је и по е зи ја за ње га не што што не успа вљу је 
већ на про тив бу ди, уз не ми ра ва и из не на ђу је. Та ко, чак и ка да от кри ва 
сво ју на кло ност пре ма „ти хим” пе сни ци ма (за Гор ди ћа нај ти ши пе сник 
је Ни ко ла Вуј чић, у чи јој се по е зи ји „свет и је зик про ма ља ју и огла ша ва
ју у ма ју шним и по лу чуј ним об зна на ма, тек слам чи цом и шу шта њем”), 
ау тор Срод но сти и раз да љи на ипак по е зи ју до жи вља ва као вр сту от по ра: 
опи ра ња злу, про ла зно сти и не ре ду ко ји вла да ју људ ским жи во ти ма. 
Оту да је Гор дић уве ли ко ан дри ће вац ко ји у умет но сти и ства ра њу ви ди 
не што што нас као по је дин це над ма шу је и пре ва зи ла зи, али што ипак, 
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у осно ви, има онај искон ски по рив са мо о др жа ња оли чен у игри ов чи це 
Аске пред че љу сти ма зле зве ри.

Мо же ли по е зи ја за и ста да убла жи наш страх од жи во та и од смр ти 
и за ва ра крв ни ка? Мо же ли да од не се по бе ду над не ча сти вим ко ји је по 
мно ги ма упра во сам „дух прак тич но сти”? (Не дав но сам код по пу лар ног 
ја пан ског пи сца Ха ру ки ја Му ра ка ми ја про чи та ла те зу да се од го вор ност 
ра ђа у сно ви ма!) Иа ко то ниг де не ка же, ми слим да Слав ко Гор дић ве
ру је у то већ са мим тим што не ће до зво ли ти по е зи ји да се раз ба шка ри 
у цар ству осред њо сти. За то за ње га не мо же да ва жи Ан дри ћев ис каз да 
је „и нај го ра пе сма леп ша од жи во та”. Не тра же ћи од по е зи је ону „ле де
ну ле по ту ве ли ких пе сни ка” (овој син таг ми Ми ло ша Цр њан ског Гор дић 
се у књи зи че сто вра ћа), он ће у њој по здра ви ти и жи вот ност и ве дри ну 
ко ја ни је ну жно и по вр шност, пре фи ње ност ко ја у исто вре ме не зна чи 
и из ве шта че ност. Гор дић од сва ког ма лог пе сни ка тра жи да по ста не ве
ли ки, и за то је као кри ти чар по е зи је увек спре ман да отво ре но из не се 
свој став, чак и кад се и они у дру штву нај при зна ти ји, на гра да ма овен
ча ни пе сни ци по не кад окли зну или за лу та ју. 

Пра ва по е зи ја, по на шем ау то ру, ме ђу тим, је сте ме сто од мо ра и 
пре да ха, из ме ђу оста лог и за то што дру гог и дру га чи јег не мо же ни да 
по вре ди ни да уни зи, и по то ме је да нас она за и ста је дин стве но уто чи ште. 
Ду бо ко по вре ђен аро ган ци јом у на уч но ру хо при кри ве не иде о ло ги је 
ко ја по ста је моћ но оруж је у ма ски ра њу по ли тич ких ани мо зи те та, и по
го ђен по ни же њем вла сти тог на ро да ко јем је ус кра ће но пра во на „зеб њу 
за очу ва њем вла сти тог про сто ра”, Гор дић чак ве ру је да по е зи ја, ма ко
ли ко иди о син кра зи је у ње ној су шти ни би ло, мо же исти ни ти је да го во ри 
о дру го ме (по је дин цу и за јед ни ци) не го дру ги дис кур си ко ји ма све ви ше, 
с на ме ром или не, ком плек сност ствар но сти у пот пу но сти из ми че: „Ако 
и ни смо бо љи, или го ри, не го што нас ви де на ши и стра ни пе сни ци, је
смо, за це ло, друк чи ји, и као за јед ни ца и као по је дин ци. Ствар ност је увек 
ком плек сни ја и не ста је ни у чи је јед но знач но ви ђе ње” (112).

Чак и кад „ла жу”, да кле, пе сни ци го во ре не ку вр сту ду бље и уни
вер зал ни је исти не. Мо жда у све ту у ко јем вла да ју дру штве не мре же и 
ме ди ји (сво ју зеб њу од ого ља ва ња и про ма ши ва ња су шти не у вир ту ел
но сти ме ди ја Слав ко Гор дић искре но и дир љи во от кри ва) ова књи га и не 
по сто ји, а ана лог но то ме не по сто ји мо ни ми, ње ни чи та о ци. Ипак, спи
са тељ ски на пор „упр кос” и „на су прот”, ко ји је до вео до ње ног об ли ко
ва ња, труд из да ва ча „Ака дем ске књи ге” да она по ста не до ступ на очи ма 
јав но сти, али и сла га ње свих нас око то га да по ка же мо да у бу ци и бе су 
по ли тич ких над ме та ња и ша ре ни ла ба нал не дру штве не до га ђај но сти 
ви ди мо са мо ца ре во но во оде ло, је сте ма ли али зна ча јан гест, ко ји во ди 
у ма ло ви дљи ви, али по сто јан и чврст, по сто је ћи, наш, дру ги свет.

Го ра на РА И ЧЕ ВИЋ




