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БРАТ СТВО И НЕ СА НИ ЦЕ
(Слав ко Гор дић: Срод ства и раз да љи не – Огле ди и днев нич ки за пи си,  

Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014)

„Пи са ње је пре све га чин брат ства. Пи са ње зах те ва уса мље ност, че сто ду бо ку и 
ра ди кал ну, ма да је та уса мље ност и ту нел ко ји во ди ка дру ги ма, ис ко пан кроз плод ну 
зе мљу (а зе мља је и ма шта, и нар ци зам, и са о се ћа ње, и рав но ду шност , и не жност и 
аро ган ци ја, и му зи ка, и ам би ци ја, и крв, и ма сти ло). Са мо у би це чак пи шу пи сма. Пе-
сни ци се уби ја ју. Кри ти ча ри уби ја ју пи сце. Чи та о ци се ла ко до са ђу ју и да ве књи ге као 
ма чи ће. Али, ко је ре као да је брат ство ла ко? Мо лим вас, за ви ри те у Би бли ју...“, на пи сао 
је је дан од во де ћих пе сни ка све та, и сја јан есе ји ста, Адам За ге јев ски, у свом ма лом 
есе ју „Ипак брат ство“, кра јем де ве де се тих ми ну лог ве ка.

По јам брат ства до био је, то ком но вих де це ни ја, и но ве ди мен зи је и ге не рич ка убр-
за ња раз ли чи то сти. За ви ри ва ње у Би бли ју ни је нео п ход но, до вољ но је чи та ти днев не 
ве сти, по гле да ти у на ме тљи ве екра не. Оста ла све тла су до вољ но по га ше на да се спи-
са тељ ске на де у бла го твор ност спо на ме ђу бра ћом по пе ру, ва жност по ру ка њи хо вих 
де ла, и дру гих за ве та кул тур ног тра ја ња и пу те ва у бу дућ ност, је два ра за зна ју. Ра то ви, 
ма са кри, из бе гли це, бес кућ ни ци; ра чу ни це и тран зи ти у на ду и еко ном ске опо рав ке; 
из да вач ке ку ће пре тво ре не у пар фи ме ри је, пра зне сто ли це на књи жев ним три би на ма, 
у са ла ма у ко ји ма се по шта ода је ве ли ка ни ма кул ту ре, ко ји ма смо обе ћа ва ли ду га пам ће-
ња. Та ко је за стра шу ју ћи, и обе сми шље но све чан про стор пра зни не, на ме њен књи зи, 
да се ре дак по све ће ник – ко ји би да, уз спи сак не да ћа, у сво је бе ле шке уне се и ко ју нит 
от по ра бе сми слу, и ус хва ли пи смо као ге ну и ни от пор пи са ња за стра шу ју ћој мр љи – 
го то во из ви ња ва што је, као ак тер књи жев не сце не и њен ар би тар, у од су ству спрем них 
са го вор ни ка, упра во он и про мо тер вла сти тог де ла и ње гов пр ви јав ни огла ши вач и 
ту мач – је ди ни узва ник у хлад ном те ле ви зиј ском сту ди ју. Сам у из ло гу – ка ко ту на из глед 
са свим лич ну епи зо ду очи глед но не до ста ју ћег „брат ства“, у из вед би кул тур ног ди ја-
ло га – Слав ко Гор дић у свом ма лом ин тим ном есе ју но ве књи ге већ пре тва ра и у пи та-
ње – где смо – сем на ру бу не ке но ве су мор но сти, у вре ме ну крат ког да ха (не ко ли ко 
се кун ди за кул ту ру), и пре ви ше ду гих кри за, ко је гу ше ре ле вант ност књи жев ног дис-
кур са, сми сао књи жев ног по сла ња – уда ља ва ју ћи нас, фа тал но, и чи ни се не по пра вљи-
во, и од нас са мих, од чи та ња, као раз у ме ва ња вла сти тог би ћа, ва жно сти ње го ве кре-
а тив не су шти не. И пи сца, и ту ма ча, и чи та о ца, ве зу ју за па њу ју ће уда ље но сти, ко је су 
из ме ни ле при сан про стор, ду бљу ди на ми ку и ди ја лек ти ку чи та ња, раз у ме ва ња, ди ја-
ло шку збли же ност – по вла шће ну сми сле ност ко ја је упра во са да у на шој над ле жно сти. 

Ко ме пи шу пе сни ци, ко ме чи та ју, ако је „[р]еално још са мо за гу бље ни знак, скрем-
бло ва но осе ћа ње, траг сла бих или мут них сиг на ла”, ка ко је пи сао, пе ром кри ти ча ра и 
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есе ји сте, књи жев ног стра сни ка и по све ће ни ка, Му ха рем Пер вић (До ђе ми да по лу дим, 
2010), а сми сао – „ко ле бљи ва жи ва ма те ри ја, ко ја се са мо по вре ме но ука зу је у ши ро-
ким вре мен ским по љи ма“ – а ко ја се, ипак, са мо кре а ци јом уво ди у жи вот. Ако смо, 
сле дом ове ми сли, тек me men to, под се ћа ње на сми сао, та ко па ра док сал но уда ље ни од 
све га што од лу чу је о на шој суд би ни, он да је ва жност ту ма че ња на пор да обо га ти мо 
соп стве ни жи вот, да осво ји мо Је зик и Реч ник ко ји ће „нам исто ри ју, про шлост, жи вот, 
учи ни ти бли ским“, и при бли жи ти нас исти на ма „од ко јих жи вот и оп ста нак за ви се“.

Есе ји стич ка акри би ја да кле, да нас, и по себ но да нас, че сто је упра во тај умно же ни 
глас пи сца ко ји је из ве сти лац о про ме ни све та и кул ту ре, об зир ни шап тач вла сти тих 
са зна ња, и ослу шки вач ау тор ских дру го сти – скеп тик и вер ник у исти мах. Еру ди та и 
за љу бље ник, мар љи ви вр тлар ме ђу ди вљим ра сти њем ста кле не ба ште. Не и мар об-
но вље ног пам ће ња, и об но вљи ве при че ства ра ња, кул ту ре жи во та, онај ко ји ће ме ђу 
је зи ци ма не спо ра зу ма, и дис кон ти ну и те та, ус по ста ви ти је зик и реч ник раз у ме ва ња, 
вред но сне ко ег зи стен ци је, свој од го вор опи ту вре ме на.

Огле ди, ски це и днев нич ки за пи си Слав ка Гор ди ћа, у зна ку сво јих из ни јан си ра них 
про фи ла, али и лајт мо тив ског за јед ни штва ових пи та ња, по све ће ни су упра во тим 
ва жним ди сци пли на ма осва ја ња сми сла, пре по зна ва ња и бли ско сти оних вред но сти 
ко је из раз ли чи тих вре ме на, и књи жев них сфе ра, па и жа нр о ва, тво ре на сле ђе и је зик 
са вре ме но сти, не по сред но при том ве зу ју ћи у ње му са мом и ау то ра и чи та о ца, но се-
ћи у свом под тек сту и ону фор му са зна ња, не пре тен ци о зног, ра фи но ва ног пост ва ре-
ња хе се ов ског ту ма че ња да је жи вот сва ко га чо ве ка пут до се бе, хи тац из ду би не, и 
ра све тље ње тог пу та, на ко ме ипак тај уса мље ни тра га лац ни је сам. Ин ти ман, лич ни, 
кат кад лир ски тон ре флек си ја Слав ка Гор ди ћа, осве тља ва ту ду бин ску ли ни ју пу та 
вла сти тих спо зна ја, но у исти мах је и увод у реч ник на шег би ва ња. Ви ше но са пут ни-
ци, ту смо у брат ству не са ни це, у за јед ни штву тра га ња за пу тем. Сјај па ра док са је 
сто га у ње го вим шти ви ма че сто не са мо онај стил ски и вер бал ни за о крет ко ји ће јед-
но став ну чи ње ни цу пре тво ри ти у ми сао ко ја ства ра, већ и ре флекс, ду бин ски сни мак 
при ро де вре ме на и све та, са ко јом се бо ри крх ка и от пор на ли ни ја пи сма. 

Сло бо дан већ по де фи ни ци ји, и есеј Слав ка Гор ди ћа ће сто га у то мо ви ма тра ди ци-
је ра ди је по тра жи ти ау то ге ни знак на сле ђа ко је оп ста је, цир ку ли ше, и об на вља се, као 
крв пи сма, и ин три гант ност за ве шта ња, из да нас че сто је два чуј не ба шти не ре чи. Гор-
дић упра во та ко раш чи та ва вред ност кул тур них ми си ја. Леп и уман осврт овог ау то ра 
на Би о граф ски реч ник Ма ти це срп ске, на при мер, у јед ној од прет ход них књи га, по др-
шка је знан стве ни ка ис тра жи вач ком по ду хва ту ме га фор ма та – али пре све га ра све-
тље ње есе ји сте, ко ји у ње му ви ди уз бу дљив, уну тар њи жи вот иде је, оства рен у га ле-
ри ји пер со на ли те та свих пот пи сни ка, али по нај пре оних ко ји су овим реч нич ким 
оби љем из но ва уве де ни у жи вот на ше кул ту ре. Тај ви тал ни го вор на сле ђа, ње гов из но-
ва осна же ни, под сти цај ни уплив на те за у ру ме чи ја је град ња увек у то ку, осло нац је 
књи жев них сту ди ја Слав ка Гор ди ћа ко ји, и по ред све се ри о зно сти при сту па, не про-
пу шта да сво је оп сер ва ци је обо ји не кон вен ци о нал но, ма што ви то, да упе ри све тло из 
но вог угла, из пер спек ти ве оних ко ји су на истом пу ту, и срод ном тра гу – те у но вој 
књи зи, ни ве ли ки Ње гош ни је мо ну мент, већ жи ви са бе сед ник (осврт на књи гу Ње гош, 
два ве ка Ми ра Вук са но ви ћа, 2013), као што се и „нај ста ри ја да ма на ше кул ту ре“, Ма ти ца 
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срп ска (текст по во дом еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти“), по све до чу је у 
пре и мућ ству свог отво ре ног тра ја ња, оне Иси до ри не „умет но сти ве ли ког про сти ра ња“. 

По што ва ње те мељ них мул ти ди сци пли нар них по ду хва та нај ви тал ни јих ин сти ту-
ци ја кул ту ре, као и ве сти из са да шњо сти – цр ти це и за бе ле шке о жи вом ства ра лач ком 
да нас – у шти ви ма но ве књи ге Слав ка Гор ди ћа, мо гу ће је схва ти ти као пи сма са озна-
ком хит но, ко је ау тор упу ћу је сво јим са вре ме ни ци ма, не рет ко и се би са мом, као 
сна жно на гла ше ну мо гућ ност од го во ра но вом про сто ру кул ту ре – ко ји све ви ше, уга-
ше ним кул тур ним про сто ри ма, књи жа ра ма, кри тич ким ру бри ка ма, успо ре ним хо дом 
кул тур них ка лен да ра и – вир ту ал ним сли ка ма – оли ча ва ону Бо дри ја ро ву ви зи ју чи сте 
ап страк ци је, ко ја је про из вод ња, по мо ћу мо де ла, не чег ствар ног – без по ре кла и ствар-
но сти. „Не чег над ствар ног“, „где оста ци ствар ног, а не кар те, још по сто је ту и та мо у 
пу сти ња ма ко је не при па да ју цар ству, не го су на ша пу сти ња“. 

Пу сти ња ствар ног, из Бо дри ја ро вог шти ва, свој кон тра план до би ја у уса мље нич кој 
и ис трај ној Гор ди ће вој по све ће но сти по ли граф ској струк ту ри књи жев но сти, ње ном 
на уч ном и ис тра жи вач ком об зо ру, али и ино вант ном и кре а тив ном, по ли цен трич ном 
мо дер ном то ку – где је и ин тер ди сци пли нар ну знан стве ност, али и ства ра лач ку по-
све ће ност мо гу ће ту ма чи ти као на сто ја ње књи жев не ми сли да се „оста ци ствар ног“ 
по ри ну у жи ви ток ко ји опле ме њу је, бо га ти наш жи вот, чи не ћи нам про шлост бли ском, 
а бу дућ ност до ступ ном, осво ји вом. 

Бри га за вре мен ске кар те, ко је ак си о ло шким збли жа ва њи ма, упр кос дис кон ти ну-
и те ти ма, по ста ју при сут не у пул са ци ји мо за ич ке сли ке књи жев не са да шњо сти, од раз 
је Го р ди ће ве на уч не, есе ји стич ке и спи са тељ ске акри бич но сти, али и жи вог фо ку са, 
ко ји кри тич ки из о штрен, при том ра њив и сен зи би лан, оли ча ва сре ди шно ме сто Гор ди-
ће вог огле да са књи жев ном и ствар но сном зби љом, са вла сти том ти ши ном, и особ но-
шћу. Тај ин ти ман обу јам ујед но је и нај бли жа срод нич ка нит ме ђу вред но сти ма ко ја 
Гор ди ћа ин спи ри ше да раз го вор епо ха у исти мах схва ти као нај ак ту ел ни ји кре а тив ни 
на лог. То пло и скрб но, по пут бри ге за нај бли же – пу ту ју ћи кроз не по сред ну или да љу 
књи жев ну про шлост, али и са да шњост, и ње не жа нр о ве, об ли ке, про фи ле и си ту а ци-
је – шу мор ни вред но сни склоп Гор ди ће ва је склоп ка, звуч не ја сно сти и сја ја, мо гу ће 
пул си ра ју ће је згро, ко је се, по пут ожи вље ног по ро дич ног ста бла је зи ка и књи жев но-
сти, по ста вља спрам оме та ју ћег вре мен ског шу ма, или ти ши не пра зних огле да ла. 
Пре по зна ва ње об ли ко твор них енер ги ја, сло бод но кре та ње кроз про стор и вре ме 
њи хо вог сми са о ног до се га, као и ко ре спон ден ци ја са на сле ђем књи жев не ми сли и 
ње них при мар них то по са, сим бо ла и по ру ка, об ли ку је Гор ди ће ва чи та ња као по се бан 
текст, ко ји у са мој су шти ни и тво ри лич ни есеј, оно што је ње го ва из у ми тељ ка, Вир џи-
ни ја Вулф, на зва ла са мом ду шом ми сли.

Упра во та кав, есеј по ста је фе но мен ко ји пре ва зи ла зи жан ров ске по де ле, а по себ но 
од го во ре крат ког да ха, и као сен зи бил на оп ти ка по се би, по ста је пред у слов чи та лач-
ких пра зни ка. Сле де ћи суп тил ну и ви брант ну, от ме ну, из ра зи то ми са о ну при ро ду 
есе ја Све тла не Вел мар Јан ко вић, и Слав ко Гор дић уз ди же есеј сам, као мо гућ ност 
про ду хо вље не стра сти, да, по пут есе ји стич ког пи сма ове ау тор ке, „про ми шља оп шту 
и веч ну ег зи стен ци ју, спи ри ту ал ну и ко смич ку за го нет ку на шег по сто ја ња“. Тај „фан том 
са ви ше ли ца“, ка ко га по ми ње у свом сјај ном пор тре ту Сре те на Ма ри ћа (Кри тич ке 
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раз глед ни це, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008) мо же осва ну ти у два вре ме на, књи-
жев на по рет ка, ро да и жан ра – не ли ша ва ју ћи се ни про зне струк ту ре, ни по ет ске 
про ве ни јен ци је, ни очи глед ног, ни не ви дљи вог, би ва ју ћи, ка ко Гор дић лу цид но из на-
ла зи у есе ји стич ком, ра фи ни ра ном го во ру Све тла не Вел мар, и пи смо „за о ку пље но 
нат књи жев ним, ко ли ко и стрикт но књи жев ним зна ко ви ма“.

Но во вре ме на тво ре ви на фе но ме но ло шке дис тан це, од свих и све га, пре моћ не ја-
сног бес кра ја у игри суп сти ту та, у ста кле ном зден цу вир ту ал них чу да, при до да ла је 
овом спек тру есе ји стич ких по гле да и мо гућ но сти Слав ка Гор ди ћа, и под тек сту ал ни 
есеј-про блем, ко ји као око сни цу шти ва но ве књи ге, ко ју афир ми ше и отва ра по хва ла 
есе ја – тог фе ник са, што по но во се ра ђа и та мо, или упра во та мо, где су пр ва и по след-
ња пи та ња, где се пи та мо о суд би ни и сми слу ду хов ног по слан ства и са ме ре чи, ис-
кр са ва ју ћи као ме сто су сре та, зби р ка илу ми на ци ја, чи ју узо р ну вред ност и сми сао 
Гор дић на ла зи у есе ји ма Све тла не Вел мар Јан ко вић, где се „[с]ветитељи и про све ти-
те љи, пе сни ци и при по ве да чи, кри ти ча ри и есе ји сти из раз ли чи тих пе ри о ди за циј ских 
и по е тич ких ру бри ка срп ске ду хов но сти и књи жев но сти“ ука зу ју као ме ђу соб ни, али 
и ње ни срод ни ци – по за пи та но сти пред ва зда под јед на ко ду бо ким „тај на ма жи во та 
и смр ти, зла и до бра, ве ре и сум ње“. 

Ка да у срод но сти ду хов них су шти на, на и ме, у пи сму сво јих са вре ме ни ка, чи та од-
суд на пи та ња, Гор дић их на свој на чин фор му ли ше, као ду бљи зах тев, им пе ра тив свог 
вре ме на за над му дри ва ње пра зни не – бу ду ћи да упра во ве зе ду хов них ети мо на, кон-
ти ну ум ства ра лач ког у би ћу је зи ка и ствар но сти – одр жа ва и сам фе но мен ду ше ми сли, 
као сло бо де при пад ни штва над вре ме ну, жи во ту де ла, чи ја је по себ на, сва кад дру га-
чи ја иден ти фи ка ци о на кар та, оме та ју ћи фак тор вир ту ал не игре бес кра ја, пра во сва ке 
ства ра лач ке по себ но сти да се об зна ни, да по сто ји. Жи ве ти, да кле, у све ко ли ком об уј-
му и ду би ни (не)ра све тље но сти и не за ме њи во сти ко ју зо ве мо жи вот, да ле ко од оног 
про стог „под но ше ња жи во та“ ко ме се у име спи ри ту ал них до се га опи ре Си мо на Веј 
– је сте ул ти ма тив ни от пор суп сти ту ци ја ма, што нас, по ти чу ћи из ре ал но сти ко ја нас 
чи ни тек фи гу ром мо ћи сво је ре пре зен та тив но сти, од гур ку је у не спа же но и не чи тљи-
во, као дру ги вид не по сто ја ња. 

Књи жев ност, ме ђу тим, ни је су ма од го во ра, већ збо р ник пи та ња, за ко је нам, као 
по тра га за од го во ри ма, ни је дан жи вот ни је до во љан. И мо жда је за то ту тај, ни ма ло 
јед но ста ван ни јед но струк, Пе га зов лет. У ње го вој ме та фо ри је сва ду би на кон тро-
верз них за пле та и ег зи стен ци јал не и ме та фи зич ке зби ље, у ко ју је ово кри ла то би ће 
са зем ним обе леж ји ма са при пад нич ки по ри ну то. Ту ла ви ринт ску, ви ше знач ну те жи ну, 
ре ал ност дво стру ко сти, чи ни се, ни шта при сни је не раз ја шња ва до есеј ко ји на ста је 
из пе ра пе сни ка. „До вољ на је са мо Књи га о Зма ју, Ла зе Ко сти ћа“, пи ше Гор дић, „да уви-
ди мо за што је овај ве ли ки срп ски пе сник у исти мах и нај ви тал ни је по е тич ко из во ри-
ште и пот по ра срп ској по е зи ји и ми сли о по е зи ји већ цео је дан век, то ли ким оп штим 
и књи жев ним пре вра ти ма упр кос.“ Као што дах Ари је ла – кат кад ус кр слог фе ник са, 
кат кад ис ку ше ни ка у мо на шкој ће ли ји, или утам ње ни ка у зби р ним оса ма ма но вог 
до ба – оп ста је за хва љу ју ћи мр ви тог упр кос, ко ја но си есеј-пе сму, уз ди же и бра ни вас-
ко ли ко по сто ја ње, као ин спи ра тив но есе ји стич ко шти во пе сни ка Љу бо ми ра Си мо ви-
ћа (Ти та ник у аква ри ју му, Ма ти ца срп ска, 2013), ко ме Гор дић у но вој књи зи по све ћу је 
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не ка од сво јих нај леп ших ана ли тич ких чи та ња – на ла зе ћи у кри тич ким и по ле мич ким 
Си мо ви ће вим ин век ти ва ма и пе снич ким оп сер ва ци ја ма – одре ши то, ви спре но раз ра-
чу на ва ње са ап сур ди ма ана хро ни за ма, но јед на ко та ко и илу зив но сти ма псе у до кул-
ту р них за ме на но вог до ба – али и без мер ну отво ре ност ре ал не жи вот не по зор ни це 
ко ја је не са гле ди ва – као она Си мо ви ће ва ве ли ка, отво ре на сце на Ду на ва, што „об у-
хва та све крај но сти, ра спо не, све ни вое, сва вре ме на, све од нео ли та до Бе ле фа, све 
од ми ша до Ахи ла...“ У на бо ју Си мо ви ће вих по ле мич ких ста во ва, но вин ских чла на ка 
и ин тер вјуа, јед на ко чи стих ви ди ка као у ње го вим по ет ским ме ди та ци ја ма – сва ки је 
ис пи са ни ре дак, по Гор ди ћу, у са мој су шти ни „са бир ни цен тар пе сни ко вог при зи ва ња 
и од го не та ња ди вот них об ја ва и тај ни све та и жи во та“. 

То што у есе ји сти ци сво јих са вре ме ни ка Гор дић на ла зи нај леп шу од бра ну Ре чи – 
са ме по е зи је – још јед ном по твр ђу је да есеј по кре ће и хра ни ствар ност пи сма, ко ли ко 
и жи вот сам. По ет ска и оп шта ег зи стен ци ја – исти су ви та ли зам, иста на да – иста по-
тре ба за ко ра ча њем, ди са њем, про ми шља њем. Ак ци ја и кон тем пла ци ја – иста ја сност 
нео ду ста ја ња. Из Гор ди ће вих нај ин спи ра тив ни јих шти ва иси ја ва ме та фо ра пре о кре-
та што ха о тич ност пре о бра ћа у ред, а Адор но во пи та ње о сми слу пе ва ња, на кон ка-
та стр о фа, не ка да, и сад – у епо хи „зла ко је пле ше над раз ва ли на ма зла“ (Ален Ба дју), 
ка да су жи те љи за да ног нам све та збу ње ни, ка ко Гор дић пи ше, „ту не ли ма и се р пен-
ти на ма вре ме на“ – во ди у сплет за чуд них, тај но ви тих, об но ви тељ ских енер ги ја што 
по хра ње не су у не са гле ди вим мо гућ но сти ма ре чи, и жи во та, и та ко већ на зна чу ју и 
од го во ре Го р ди ће вим пи та њи ма: „Шта је по е зи ја, где пре би ва, ка ко и за што из ми че 
де фи ни ци ја ма?“ 

 „Ства р ност на шег жи во та се и не мо же до ку чи ти опи сом. Њу от кри ва онај ко је 
ме ња – ма кар то зву ча ло иде о ло шки, ди дак тич ки, ре ци тал ски. Ствар ност тек ства ра-
њем би ва оте та ни шта ви лу. За то са мо по е зи ја – а не хро ни ка, би о гра фи ја, днев ник, па 
чак ни ро ман и срод не по ве сти – са мо по е зи ја мо же да иза ђе на крај с не до гле дом и 
ха о сом све та. Тек у ње ном је зи ку пре о бра жен, све јед но да ли са жет или рас тво рен 
– свет би ва уз не сен до по рет ка и сми сла“, пи ше Гор дић у сво јој Раз ме ни да ро ва (На-
род на књи га, Бе о град, 2006). „Хлад но ћа и глад, у Си мо ви ће вом сти ху“, до да је по том, 
„или, ре ци мо, убо гост у Сап фи ном (на ње ном сто лу ни ме да ни му ве на ме ду) – ове ко-
ве чу ју и очо ве чу ју на шу си ту а ци ју у све ту она ко ка ко то не чи ни ни јед но све до чан ство 
о људ ској пат њи.“ 

Гор дић у на прег ну тој тек сту ал но сти Књи ге, ко ју по себ но жи во и су блим но ис пи-
су је по е зи ја – увек раз ли чи тог на бо ја и гра фи је сво јих ау то ра – чвр сто уве за на дра мом 
и тра ги змом људ ске суд би не, уо ча ва срод ни штво нај сна жни јих ау тор ских суп стра та, 
и раз ли чи тих њи хо вих ема на ци ја у ми сли ко ја ства ра, бли ској есе ји стич ком би ћу, и 
спон та но је пре но си, као истин ску раз ме ну да ро ва овог свог де ла, у мо гу ћи кључ, или 
во де ћу но ту сво јих ту ма че ња нај зна чај ни јих пе сни ка кра ја ве ка, при а ња ју ћи уз из ра зи-
те иден ти те те и ау тен тич ност ства ра лач ког пи сма сво јих иза бра ни ка – кроз оба сја ња 
оку ина че не до ступ них при зо ра фан та сти ке и по себ не зби ље, ин те лек та, ми сти ке и 
сно ва (Ми о драг Па вло вић, Иван В. Ла лић, Алек Ву ка ди но вић, Но ви ца Та дић) – чи не ћи 
то уз отво рен по глед, у пу ној по зор но сти упра вљен и ка оно ме што ми сао о ства ра њу, 
упра во на де лу, у „ми ло сти и са бла зни је зи ка“, ре флек ту је као ген са мог пи сма, и ства ра ња, 
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сва кад дру га чи је об зна њен, као део нео кон ча ног ро ма на о ег зи стен ци ји, и не до вр-
ше не по е ме о ства ра њу – сва ком не вре ме ну упр кос.

 „Свет је не про ту ма чив, не пред ви дљив, ха о ти чан. Увид о ње му не мо же да ље од 
опи са тре нут ка на ма лом про сто ру. Свет кљу ча, свет се тум ба, тзв. дру штве ни за ко ни 
су не до ку чи ви, ако уоп ште по сто је. Свет исто ри је би ва без над но ра зно лик, у опре ци 
ју че ра шњег са да на шњим, ов да шњег са та мо шњим“, пи ше ме ђу тим Гор дић у сво јим 
но вим днев нич ким про за ма, што оди шу жи вим оти ском кон фу зи је и вре ве, та мо где 
би се ра до ви де ле мо гућ но сти ве за, оро ђе ње ка пи тал них вред но сти, лу цид но на сле-
ђе опи сме ње ног, ви до ви тог тре нут ка. Већ су ње го ве Кри тич ке раз глед ни це увод у 
по е зи ју но вих де це ни ја, али и на ја ва но вих Гор ди ће вих тек сту ал них фор ма та – на цр-
та, и ски це – ко ји не од у ста ју од по сто ја не стра те ги је фо р му ли са ња не по сред них од-
го во ра, и по ред не ми нов не фраг мен тар но сти ко ја, „хи три ном и бли зи ном уви да“, 
па ри ра рђа вој „бес ко нач но сти то та ли те та, све га по јав ног и до га ђај ног“ пред ко јом би 
ра ци о на лан дух пре по знао са мо вла сти ти ко рак ка за луд но сти. 

Го р ди ће ва те за да пе сни ка уи сти ну и пре све га ода је де таљ у пот пу но сти од го ва ра 
есе ји стич ком и ства ра лач ком на ло гу тра га ња за ствар ни. Она је ин спи ри са ла нај ве-
ће, па и го то во дра мат ске тре нут ке раз во ја и пре о бра жа ја по ет ског ства ра ла штва 
два де се тог ве ка, пре све га у свет ској ли те ра ту ри, уткав ши се у по е ти ку лир ског пи сма, 
ње ног спе ци фич ног ве ри зма, сна жне во ље за ис ка зну не по сред ност ко ја јој обез бе-
ђу је увер љи вост и оп ста ја ње, го вор са мог жи во та, а са мим тим и наш ви до ви ти ји ход, 
на по ред но са њим. Нај ве ћи чи та лац прет ход ног ве ка, есе ји ста и пе сник Че слав Ми лош 
упра во сто га је сла вио вред ност „еле мен тар ног кон так та“, оне не по сред не про ве ре 
и уви да „по мо ћу пет чу ла“, ко ја је вред ни ја од би ло ка кве мен тал не кон струк ци је: „Ни-
ка ква на у ка ни фи ло зо фи ја не мо же да за ме ни чи ње ни цу да се пе сник на ла зи пред 
ствар но шћу ко ја је сва ким да ном но ва, чу де сно сло же на, не ис црп на, и он да по ку ша ва 
да је, ко ли ко је мо гу ће об у хва ти ре чи ма.“ 

Ни ма ло кон вен ци о на лан, у ин тим ним за пи си ма, ко ли ко и у ана ли за ма по је ди нач них 
књи жев них тек сто ва, Гор дић упра во из те ви зу ре, ко ју шти ти, не за го ва ра из на ла же ње 
го то вих фор му ла, већ из ну тра рас тво ре ни, при та је ни го вор об ли ка и ре чи, оних че сти ца 
ко је при па да ју све оп штем и пра ста ром ис ку ству пе сме и све та ко је ће мул ти ди мен зи о-
нал но ви ђе ње са вре ме но сти, чак и пред јед но став ним по во ди ма и пеј за жи ма, уком по-
но ва ти у ма ла по ет ска чу да. Ње го во ту ма че ње шти ва Љу бо ми ра Си мо ви ћа, и ка да је то 
есеј о есе ју, по хва ла је по ли гра фи је и оби ља ко ја са свим од го ва ра мо дер ном по ет ском 
оку и сен ти мен ту. И ка да под вла чи: „Пе сма у про зи? Пу то пис? Пе снич ки ма ни фест? Све то 
и још по не што, из би ја, по пут по нор ни це, сти хиј но ко ли ко и за ко ни то, у овој књи зи о Ду-
на ву као при ро ди и кул ту ри, чу ду и сим бо лу, хо ду вре ме на, и тач ки све вре ме на“, Гор дић 
у исти мах да је пре текст ра зно ли ко сти ма по е ти ка ко је осве тља ва, сво јим му ње ви тим 
освр ти ма на пе сни ке, на са мо пе снич ко би ће, ва зда, па и да нас, за те че но из ме ђу вре ме на 
и ниг ди не, у кон фу зи ја ма соп стве ног вре ме на и ак ту ал ној зна ков ној дис пер зи ји, ко ја про-
во ци ра ви ше је зич ност њи хо вог го во ра, умно же ност во ље да њи ме осво је не раз ја шњи во 
– не до се жно – чак и у оном се би нај бли жем, соп стве ном, го то во не из го во ри вом ис ку ству.“

Гор ди ће ва есе ји стич ка па ле та на свој на чин го во ри о те зи да ви ше жан ров ност 
ни је са мо пра во, већ је и оба ве за есе ји стич ког при сту па – да кле, и о са мом есе ју, ко ји 
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по ла зи од не са вр ше не и не свр ше не са да шњо сти, и сто га и сам по ста је по е ма не до-
вр ше но сти. А да нас мо жда по нај пре – пи смо мре же, чи ја злат на утва ни је је дин ство 
ми сли/сли ке/би ћа, већ оглед њи хо вог спа ја ња, по ку шај урав но те же ња осе ћа ња бли-
ско сти с про шлим, али и са ис ку ством иш че за ва ња, пра зни не, не си гу р но сти и сум њи 
пред оним што на ста је, и не из бе жно сти на ста ја ња, мул ти ва лент но сти Фор ме, ве ли ког 
не по зна тог што се скри ва иза пра зни не. А ту је већ По ли хим ни ја, бо ги ња по е зи је, 
прет ход ни ца ми сли ко ја пле ше уну тар про сто ра пам ће ња, чи ју тај но ви тост ген ски и 
има ги на тив но до пи су је по ет ско пи смо, пре но се ћи и ша ре оп се на и вар ки – ту та ко 
упа дљи ву те ко ви ну да на шњи це. 

Ком плек сност та квих ства ра лач ких иза зо ва рав на је ком плек сно сти вре ме на, опре-
ка ма у са мом по и ма њу књи жев них зна че ња, или пак по тра ге за њи ма, у тре нут ку 
ко ји жи ви мо и ко ји их им пли ци ра. Са истин ским раз у ме ва њем Гор дић сто га у но вој 
књи зи ин тер пре ти ра Си мо ви ће во од би ја ње жан ров ских по де ла и пе ри о ди за ци ја, 
уста ље не тер ми не мо дер ног, аван га рд ног, по е зи је и ан ти по е зи је – Си мо ви ћев пле до-
а је за „жи ву по е зи ју“ – ону, ко ја је „жи ва у је зи ку, жи ва у про бле му, у мо ти ву, у сли ци, 
жи ва у из ра зу, жи ва у от кри ћу, жи ва у чи ње ни ци да ка зу је и от кри ва не што че га пре 
ње ни је би ло“. Есе ји стич ка „скр ом ност“ ко ју по ми ње Адо р но, ко ја ема ни ра уве ре ње 
да по сто ји ви ше исти на, а да је она основ на, ве зив на, упра во та ко ја не до ста је, чи ни 
и Гор ди ће во тра га ла штво отво ре ним и буд ним, у про хо ди ма кроз ствар ност, ко ли ко 
и кроз ма гич ну зе мљу по е зи је. По у здан и оба ве штен, Гор дић је у исти мах и осе тљи ви 
ту мач, ко ји но ве есте тич ке тен зи је, раз ли чи тост по е тич ких усме ре ња, сред вре мен-
ских на пр сли на – упра во у жи во сти про бле ма, из ра за, или от кри ћа – ви ди и као ме сто 
кон ти ну и те та, ко је уна пре ђу је ства ра лач ко у је зи ку, да нас ко ли ко ју че, не кад, и сад. У 
је зи ку, по Га да ме ру, ни ка да не ма по чет ка од ну ле. У ус по ста вља њу вред но сног ни за 
то зна чи и да „за хва лан при ма лац“ ка ко ка же дав ни стих Ви ље ма Блеј ка, има обил ну 
же тву; у са вре ме ном кљу чу, та же тва ни је дру го до отво ре ни ре цеп тив ни па ноп ти кум, 
ко ји ре флек ту је до бро до шлу раз ли чи тост ства ра лач ког тра га ла штва и прег ну ћа.

 Ни хро ни чар књи жев ног жи во та ни књи жев ни кри ти чар у стрикт ном сми слу, Гор-
дић усва ја пе сни ке о ко ји ма пи ше и раз ми шља. У де та љи ма њи хо вих ис ка зних и по е-
тич ких опре де ље ња бо ра ве по је ди нач не суд би не, пле шу све тло сти и сен ке, ма ли 
књи жев ни ма ни фе сти и те сто ви оп стан ка ре чи са ме – и од те ви брант но сти и про ме-
њи во сти, ве ре и сум ње, ус та ла са ва се не пре кид но и ре зо нант на зби р ка Гор ди ће вих 
од го во ра ко ји су у исти мах и пред ста ва о на чи ну на ко ји по е зи ја жи ви, оп ста је, и 
ства ра лач ки се об на вља. И ка да го во ри о спи ри ту ал но сти мо дер не ре чи (Сло бо дан 
Ра ки тић), ме мо ри ји тла и то плој обич но сти (Шеј мус Хи ни, То ми слав Ма рин ко вић, Ми лу-
ни ка Ми тро вић), ур ба ној по бу ни (Ду шко Но ва ко вић), ре ал но сти по ет ске ме мо ри је, као 
по себ не афир ма тив не сна ге пам ће ња и ду ха (Енес Ха ли ло вић), лу цид ној хо мор но сти 
(Рај ко Лу кач), ду хо ви то сти и са р ка зму спрам мо дер них агре си ја (Ми ло ван Мар че тић), 
ег зи стен ци јал ној оштри ни (Не бој ша Ва со вић), али и но вој сен зи бил но сти пе сни ки ња 
(Је ле на Лен голд, Де ја на Ни ко лић), или о тан кој, суп тил ној ли ни ји опро ба ва ња пе снич ке 
ре чи над ти ши ном (Ни ко ла Ву ји чић), Гор дић ова пе снич ка ис ку ства при хва та у њи хо вој 
при ви ле го ва ној са мо свој но сти, и пу ној раз ли чи то сти њи хо ве по е тич ке, дис кур зив не 
и стил ске не спо ји во сти, али и у од ли ка ма ко је му нај ви ше го во ре о мо гућ но сти ма 
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са мог пи сма да оп ста не, не као пре дах од ствар но сти, већ као од го вор пе снич ког би ћа 
тра у ма тич но сти ак ту ал ног тре нут ка, или пи та њу древ не и веч не ме та фи зич ке ду би не. 
Као осе тљи вост и бо др ост (Т. Кра гу је вић) у исти мах, или об на вља ју ћа енер ги ја што 
за мор ис ку ства, кроз се ман тич ке ана ло ги је и па ра ле ле и по е тич ки раз ли чи то пре ло-
мље не ви зу ре, пре о бра жа ва у суп тил ност и сна гу „по себ не вр сте уса мље но сти“ (Не-
над Ми ло ше вић), па и сме лост ду ха и има ги на ци је, ко ја кон тем пла ци ју и ак ци ју, су мар-
не и су мор не ре флек си је над ре чи ма на умо ру, сред „на бу ја лих та бло ид них фло ра“, и 
пе сни ку и ту ма чу по е зи је да ру је као моћ уну тар ње ме та мор фо зе. Алат ка го во ра ту 
по ста је ма гиј ски и ма ги чан ин стру мент пе ва ња, ко ји по ет ској ре чи вра ћа и уве ре ње 
о соп стве ном вред но сном је згру, као пред ста ву о вред но сти са мог по сто ја ња, о не-
ми нов но сти и на су шно сти по бе да и по ра за, пра ху и сја ју, без ко јих би реч оста ла тек 
пра зан рам – сли ка се ни, на ме ти уде су и ве тру. Би ти пе сник, уо ста лом, да нас је као и 
увек – под се ћа Слав ко Гор дић на ре чи Мар ка Ри сти ћа – „не из ле чи во, упр кос све му и 
сви ма“, „та ко ста рин ски, и по ма ло стид но, и при лич но глу по, и сме шно сва ка ко. Али 
нео п ход но.“ 

Тим пре што се увек не што, пред на шим по гле дом, и у на шим суд би на ма, ру ши, и 
ка да је сва ко днев ност ка та стро фа пи та ње свих умет нич ких пи та ња: ка ко жи ве ти по сле 
то ли ко сма ко ва све та. Се ћа мо се, опет, ма лог есе ја Ада ма За га јев ског: „Она ко ка ко се 
и пре жи ве ло. Ићи у ду ге шет ње. По сма тра ти за ла зак сун ца. Увек ве ро ва ти у Бо га. Чи-
та ти по е зи ју. Пи са ти сти хо ве. Слу ша ти му зи ку, по ма га ти дру ги ма. Сме та ти ти ра ни ма. 
Ра до ва ти се љу ба ви и стра хо ва ти од смр ти. Као и увек.“

Пи са ти, и чи та ти по е зи ју, као сам жи вот. И као ве ли ку Књи гу зна ња, о ко јој код Гор-
ди ћа све до чи про прат ни, и пот пор ни ре ги стар ау то ра и де ла, на кра ју ње го ве зби р ке 
огле да и ски ца, као по ли фо ни ја иде ја, и ци та та, књи жев не, есте тич ке, фи ло зоф ске, те о-
ло шке про ве ни јен ци је, ко ја по се би чи ни отво ре ни, не до вр ше ни есеј, књи гу мо гу ћег 
но вог по чет ка. Ка та лог ре флек си ја, сли ка и иде ја, ко јим Гор дић у са мом есе ји стич ком 
шти ву пот кре пљу је сво је чи та лач ке при о ри те те, пре тва ра ју ћи их у исто вре ме у јед ну 
над ди сци пли нар ну чи та лач ку оп ци ју. Јер ка да бра ни свој „прин цип или ка приц“ да 
од би је при по моћ сва ког реч ни ка сим бо ла – „ши фрар ник ко ји би да схе ма ти зу је и ти ме 
оси ро ма ши бес крај ну ра зно ли кост све та, је зи ка и по е зи је“, он је пи сац, ау тор, ко ји у 
су шти ни бра ни тво рач ки прин цип на по се, али и у есе ју са мом.

По сто ји та за њи ха ност у есе ји стич ком пи сму Слав ка Гор ди ћа, ко ја упра во кроз густ 
фо кус по ет ских ви зи ја и дис пер зив ност по е тич ких пра ва ца, там не на но се ванк њи-
жев не ствар но сти, и пра сак ре а ли ја, снег на фор зи ци ји, уну тар њу је зу по сто ја ња, зеб њу 
над суд би ном ре чи, и ве ру у њих, ту реч ко ја ми сли пре тва ра у ми сао ко ја ства ра. Та ко 
– по чев од ко ло кви јал не ре чи и сли ке „па у ка“ из пар кинг-сер ви са, ко ја у сјај ном при-
чи-есе ју („Па ук“) Гор ди ће ве књи ге, пре ко асо ци ја тив ног ни за што во ди до зна ног нам 
Иве Ћи пи ка, или сли ков ног тка ња Ми ле не Па вло вић Ба ри ли, све до па у ка из ми шље-
ног, па за гу бље ног у шум ском по жа ру Чар лса Бу ков ског, и нај по сле, до оног у Де сан-
ки ној пе сми за де цу („Па у ко во де ло“ из 1943), па и до на сло ва ње не књи ге по е зи је 
Па у ко ва љу ља шка – би ва ис тка на сјај на Гор ди ће ва ме та фо ра ис хо да, је зич ким та ла-
са њем, и књи жев ним тран сфе ром, као пу тем, оства ре ним чи стом опа ли за ци јом ви-
ше тек стов но сти књи жев ног и умет нич ког зна ка, и вла сти тог са тре пе та – „из блат не 
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ча у ре овог све та и жи во та“ – што во ди у но ву сми са о ност мре же, ко ја чи та о ца и ту ма-
ча пре тва ра у пи сца. 

И то је Гор дић. Са за до вољ ством тре ба ре ћи. 
И ка да пи ше о Бла го је ви ће вом сти ху, тим бли ста во огла ше ним мо ћи ма звуч не 

гра не по ет ског је зи ка, што ар ти стич ким оби љем тво ри „ча ро ли ју ко ја пе ва“ (Кри тич-
ке раз глед ни це), или о Ан дри ће вој ре че ни ци, као ин три га ма сти ла, лек се ма, за гра да, 
ста за и бес пу ћа, или о „обич ним ре чи ма“, и ру бо ви ма ру бо ва – као од је ку ти ши не – 
ко јим се Ан дри ће ви за пи си чи та ју и као „ду хов на ау то би о гра фи ја, пе сма, мо ли тва и 
за вет“, (Огле ди о Иви Ан дри ћу, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2013) – у тим ми сле ним и 
кре а тив ним са зве жђи ма, Гор дић ди ја лек тич ки бра ни су шти ну ре чи, из ме ђу јед ног 
уза луд, и он да опет јед ног све му упр кос, до пу шта ју ћи да се дра ма пи са ња ре флек ту је 
го то во са ма, као ус та ла са на „ау то би о граф ска по вест“ књи жев не ре чи, у сва ком вре-
ме ну, али и као спо соб ност да оп ста не и у до би ма ка та стро фа, да сво јом ства ра лач ком 
при ро дом на чи ни од го вор кри зи.

А кри зе ни ка да ни су но ве. Иа ко су из но ва фа тал не, од суд не – за по је дин це, кул ту-
ре, на ро де, ци ви ли за ци је. „Схва та мо да је ци ви ли за ци ја крат ко трај на и крх ка баш као 
сам жи вот“, ка же Пол Ва ле ри, „и да нај леп ше, нај древ ни је и нај у ре ђе ни је ства ри мо гу 
да до жи ве про паст“, а да се у исти мах, „у обла сти ми шље ња, здра вог ра зу ма и осе ћа-
ња, ра ђа ју нео бич не по ја ве, нео че ки ва ни па ра док си и гру бе вар ке очи глед но сти.“

О че му би дру гом ту мо гло би ти ре чи, сем о кри зи ду ха, ко јој је овај пе сник по све-
тио свој есеј, и при се ћа ње на пред ве чер је Пр вог свет ског ра та, пре рав но јед ног ве ка. 
О суп тил ној игри за ме на, и при кри ва ња, „јед не при та је не мо ћи ко јој је те шко од ре-
ди ти гра ни це и фа зе убр за ња“, а до вољ на је та јед на, „да се брод на ва ло ви ма то ли ко 
за љу ља, да и нај при чвр шће ни је све тиљ ке по па да ју“. Не чи та мо ли у овом па са жу ана то-
ми ју на шег да нас, сли ку ин те лек ту ал них и кул тур них оп се на, ме ђу ко ји ма су обич не 
лам пе, што се га се од ле да но вих зи ма, и мра за по ле глог по елек тро во до ви ма, ма ња 
ште та – пред епо хом умно же них, па мет них екра на, ко ја ипак и са ма па ти од су же ног 
вид ног по ља, кон фу зи је вред но сти, не ха та, и не за ле че не „ха ва ри је кон ти ну и те та“.

Ко је ре као да су брат ства ла ка? А опет др же на оку пу књи ге и пи сце, пи сце и чи-
та о це, ку ће зна ња и до мо ве уса мље ни ка. Вре ме на и ду ше. Шта тек ре ћи за не са ни це, 
мрак и оп се не. Сва ки есеј Слав ка Гор ди ћа, у свом не по сред ном или под тек сту ал ном 
на бо ју, оглед је са њи ма. Ти ха и ис трај на по бу на про тив ла ко на ра ста ју ћих раз да љи на. 
Уда ље но сти, од све га, па и од нас са мих. 

Рав но те жа зна ња и да ра чи ни ова раз го вор на, об зир на шти ва, ода ног по што ва о ца 
Ре чи. А ње го ва вред но сна оба сја ња рав на су по ста вља њу све тиљ ки на учвр шће на, 
си гур на ме ста. 

„Све тлим, да кле по сто јим“, ми сао Ју сти на По по ви ћа, оми ље ни је Гор ди ћев ци тат. 
Под се ћа на сна гу има нен ци је, сјај не ви дљи ве при сут но сти, ду хов не ду би не сред осе-
тљи ве ре зо нан це ра не све та. Сва кад. „Не де љом чи там те о зоф ска шти ва“, пи ше у днев-
нич ким за пи си ма Гор дић. Али у пра знич не ча се спа да ју и ње го ва отва ра ња по ет ских 
шти ва. Све тле, чи ни се, за овог пи сца, по пут вре мен ских кап су ла, као по све ће на брат-
ства ду бљег и да љег по и ма ња ре чи. Као „вр хов на при сност чо ве ка са све том и са мим 
со бом“, ка ко је за пи са но у Гор ди ће вим есе ји ма о са вре ме ном пе сни штву („По е тич ки 
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са мо ра зго вор“, Глав ни по сао, Днев ник, Но ви Сад, 2002). Или зби р на тач ка све у куп них, 
до кра ја нео т кри ве них мо гућ но сти по е зи је. Као ду ша ре чи.

Ни је ли то и од го вор на Гор ди ће ва пи та ња о бу дућ но сти по е зи је, бу дућ но сти чо-
ве ка, ње го вој ге не рич кој су шти ни ко ја је и „го вор, смех, сан, стид, страх од смр ти, 
спо соб ност да ства ра свој, људ ски свет“. Об но ви во, да кле, су шта ство по сто ја ња и 
фор ми го во ра, са др жа но у не са ме ри вом по ду хва ту по ет ске ре чи. И нај по сле, и Гор-
ди ће во и да нас ак ту ал но, го то во за кључ но уве ре ње о по ет ској ре чи, из свих ета па 
ње го вог по кло ни штва пе сми: „Чо век, ако и оде на не ку зве зду, сле те ће на њу у ска-
фан де ру по е зи је.“




