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ПРО СТО РИ СЕ ЋА ЊА
(Горданa Ђи лас: Се вер, уда љен звук, На род на би бли о те ка  

„Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2015)

По е зи ја и азил про сто ра

Кључ на реч збир ке пе са ма Се вер, уда љен звук Гор да не Ђи лас је про стор. По е зи ја у 
њој по при ма нео бич ну функ ци ју, јер слу жи као сво је вр сни азил за про стор. Ста ро грч-
ка реч sylan озна ча ва ла је на сил но од во ђе ње не ке осо бе или на сил но од у зи ма ње 
не ке ства ри. Не га ци ја те ре чи, asylon, слу жи ла је као озна ка за на ро чи ту вр сту про-
сто ра, тј. за за шти ће ни про стор, про стор у ко јем ни је мо гу ће на сил но од во ђе ње. По-
себ ност ази ла као ин сти ту ци је са сто ји се упра во у овој из ме ште но сти из ван до ма ша-
ја на си ља. Због то га ни је слу чај но да су се ази ли из вор но на ла зи ли у бли зи ни хра мо-
ва или све ти ли шта. Из мак ну тост у од но су на на си ље са ма по се би асо ци ра на не ки 
вид све тог. Не до дир ну тост про фа ним и три ви јал ним услов је за до дир са истин ским 
про сто ром. Он код Ђи лас ни је тек ин ту и тив ни оквир у ко јем се на ше пред ста ве о спо-
ља шњо сти ор га ни зу ју у кон се квент ну це ли ну. На про тив, у истин ском про сто ру не ма 
спо ља шњо сти, у ње му не ма дру гих. Пе сни ки ња је у ње му са ма са со бом:

Се вер, ши ри од свог ге о граф ског од ре ђе ња
То не у при вре ме ни по чи нак
И ни ко га ви ше не ма

(„Се вер, уда љен звук“)

Азил за про стор је нео п хо дан због то га што фи зич ки про стор по ста је све ма ње 
ин ти ман. Пе сни ки ња ис ка зу је сво ју не ла го ду ефект но уво де ћи сли ку гра ни це ко ја 
иш че за ва, али при том не ма за ре зул тат по ве ћа ва ње, не го ума њи ва ње про сто ра. 

 
Све је ма ње про сто ра
Као да се сма њу ју гра ни це би ћа

(„Ово је нео пи си ва та ма“)

Гра ни це ко је се сма њу ју не до но се про све ти тељ ско обе ћа ње еман ци па ци је. Ипак, 
оне по ма жу пе сни ки њи у на сто ја њу да све де сво ја ис ку ства, да до ђе до еле мен тар ног. 
То еле мен тар но има раз ли чи та ли ца. Оно упу ћу је на од но се ме ђу ко ји ма Ђи лас при-
ви ле гу је од нос са дру го шћу, би ла она дру гост Бо га, парт не ра или про сто дру гог чо-
ве ка. Уко ли ко се са гла ша ва мо са те зом да је по е зи ја тај на ре ли ги ја мо дер ног до ба, 
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он да ће нам те ме ко је пе сни ки ња по кре ће би ти ве о ма бли ске. Тај на ре ли ги ја се раз-
ли ку је од јав них по то ме што ни је оме ђе на дог ма ма, њен од нос пре ма све том је на-
гла ше но ди на ми чан и не ста би лан. Шта ви ше, од нос пре ма све том ов де не под ра зу ме-
ва бо гат ство ис ку ства и ствар ност пре пу ну зна че ња. На про тив, до дир са тран сцен-
ден ци јом кре ће из пра зног ме ста, он из ван се бе не рас по ла же ни чим и не мо же се ни 
на шта осло ни ти:

Ни чег ви ше ни је би ло што би
Ука зи ва ло да се би ло шта до го ди ло

(„Пре тво рен у лаж“)

По тре ба пе сни ки ње за се ћа њем про ис ти че из по тре бе за лич ном исто ри јом. Оно 
истин ски лич но, Ђи лас оку пља око ме та фо ре се ве ра. Она тра ди ци о нал но функ ци о-
ни ше као при бе жи ште но стал гич них, као ма гич ни си но ним за не по зна то, од сут но, 
ми стич но, ти хо. Се вер је ме сто ро ђе ња пе сни ки ње, али и ме сто ње ног лич ног ази ла, 
кон стру и са но уто чи ште из ко јег се она обра ћа љу ди ма, ства ри ма, бо жан ском. 

Фројд је на јед ном ме сту на по ме нуо да је љу бав но стал ги ја. Исто би смо мо гли ре-
ћи и за по е зи ју Гор да не Ђи лас. Код ње је по е зи ја но стал ги ја. Су о че на са из не ве ре ним 
оче ки ва њи ма, она на сто ји да се освр не уна траг и да са гле да раз ло ге због ко јих се 
ства ри ни су од ви ја ле она ко ка ко се на да ла. Спрем ни смо да по ве ру је мо да би се те шко 
мо гао про на ћи по је ди нац ко јем је све што је за ми слио у жи во ту по шло за ру ком та ко 
бес пре кор но да му ни ка да, до слов но ни у јед ном тре нут ку, ни је па ло на па мет да за-
ста не, да се за ми сли и да по ку ша да уста но ви због че га се не што од ви ја ло упра во 
она ко ка ко се од ви ја ло. Ис ку ство ус кра ће но сти мо гло би се озна чи ти као уни вер зал-
но, као сиг на ту ра вре ме на ко јој Ђи лас да је по се бан, ли чан пе чат:

Да за луд су сва про шла кра љев ства
Кад зна ла сам да ако бих ус пе ла да те до ма мим
Да би ми се ру ка ра су ла у без број ма лих те ри то ри ја

(„Зна ње“)

Свет људ ских ак тив но сти је свет у ко јем ства ри увек мо гу би ти и дру га чи је, што 
по себ но би ва ис ти ца но на кон раз о ча ра ва ју ћих ис хо да. С дру ге стра не, да нас је ве о ма 
ма ло оних дру га чи јих, обе ћа ва ју ћих из гле да ко ји би би ли у ста њу да у људ ски хо ри-
зонт уне су ка кву-та кву бу дућ но сну шан су:

Као на не при ја тељ ској те ри то ри ји,
Ни кад се не зна ода кле ће за пу ца ти

(„Пам тим све да не I“)

Цр ве на нит ко ја се про вла чи кроз ову збир ку све до чи о ра ђа њу са вре ме ног су-
бјек та из ду ха ус кра ће но сти. За ус кра ће ну су бјек тив ност је ка рак те ри стич но да ње ни 
ре флек сив ни по тен ци ја ли по пра ви лу упу ћу ју на из о ста нак ег зи стен ци јал ног ис пу-
ње ња. А бу ду ћи да људ ска ег зи стен ци јал на сфе ра не мо же да ра чу на са ап со лут ном 
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ис пу ње но шћу, про стор за ре кла ми ра ње ус кра ће но сти се прин ци пи јел но ис по ста вља 
као бес ко на чан. Но ви об лик то та ли те та упу ћу је упра во на ово за во дљи во ис ку ство 
ус кра ће но сти ко јем ни ко не мо же у пот пу но сти да из мак не. У по за ди ни на ших си то сти 
Ђи лас пре по зна је пра зни ну и лич но си ро ма штво:

На вик нут си већ на осе ћај пре за си ће но сти
И бу ке ко ја ти по ма же
Да се у ње му што пре из гу биш

(„Ма ле ства ри“)

До ба осу је ће но сти

Вла да ви на осе ћа ња све оп ште осу је ће но сти је за це ло од го вор на што за на ше ухо 
сва ко афир ма тив но по ми ња ње ус кра ће но сти де лу је нео збиљ но, па чак и блас фе мич-
но. Па ипак, по ја ви осве шће ног осе ћа ња ус кра ће но сти на ци ви ли за циј ској по зор ни ци 
по шло је за ру ком да по ве же же љу за љу ба ви и же љу за ми шље њем. При су ство ре чи 
fi lia у оно ме што зо ве мо фи ло зо фи ја ре чи то го во ри о то ме да ини ци јал ни ко рак ми-
шље ња ни ка да ни је ве зан за пу ни ну, не го за пра зни ну. Ме ђу тим, по сто ји озбиљ на 
раз ли ка из ме ђу са вре ме ног од но са пре ма ус кра ће но сти и Пла то но ве фа сци на ци је 
Еро сом. Ан тич ки фи ло зоф је ис ко ри стио сла вље нич ку ат мос фе ру го збе да би на бе-
смр тан на чин скре нуо па жњу мно гих по ко ле ња на ту не сва ки да шњу ми то ло шку ме-
ша ви ну пу ни не и пра зни не чи ја жи вот на суд би на нео бич но ли чи на фи ло зоф ску по-
тра гу, јер им је за јед нич ко да до жи вљај ус кра ће но сти пре по зна ју као пред у слов тра-
же ња пу ни не, и да се увек из но ва од лу чу ју на тра га ње, без об зи ра што уна пред зна ју 
да оно до че га до ђу ни ка да не мо же по ста ти њи хов трај ни по сед. Ле по та људ ског 
жи во та, та не пре кид но за чи ња на аван ту ра са ис хо дом ко ји је уна пред по знат, не ка да 
је би ла по ве зи ва на упра во са ини ци ја циј ском мо ћи пра зни не.

За раз ли ку од Пла то но вог на гла ска, ко ји и у слу ча ју за љу бље них и у слу ча ју фи ло-
зо фа ука зу је на про ла зност до ди ра са пу ни ном, са вре ме ни на гла сак скре ће па жњу на 
не под но шљи ву трај ност пра зни не. Не ка да шња сре ћа због при вре ме ног до ди ра са 
тран сцен ден ци јом се на тај на чин пре о бра зи ла у са вре ме ну се ту услед хро нич но не-
до вољ не има нен ци је. Уко ли ко људ ска лич ност из ра жа ва су му на ших од но са са дру гим 
љу ди ма, он да се та укуп ност код Ђи лас ис по ста вља као про стор си му ли ра них бли-
ско сти и не до ре че но сти:

На оза ре ном кра јич ку да на
Чи ни ће ми се не ка ко туђ и стран

Пре тва ра ће се да је са свим но р мал но и
Оче ки ва но, што сам, ето, баш са да ту

А ја ћу се пре тва ра ти да сам до бро вољ но до шла
(„До ла зак“)
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Сме ро ви ан тич ког и са вре ме ног по гле да на жи вот, на сре ћу и не сре ћу из осно ва 
раз ли чи ти и не са мер љи ви. Ан тич ки свет је ис ку ство пра зни не тран сфор ми сао у искру 
ко ја под сти че, док га је са вре ме ни пре о бра тио у не ис црп ни ре сурс ре флек си ја о не-
ис пу ње но сти са вре ме ног жи во та. То ипак не зна чи да је са вре ме на по е зи ја по ста ла 
по вла шће ни ме диј људ ског са мо са жа ље ња. На про тив, ка да се учи ни да из ла за не ма 
и да су сва вра та трај но за тво ре на, Ђи лас ства ра про стор за сво ју лич ну ре ли ги о зност. 
На ста њу ју ћи је у обла сти у ко јој се до ди ру ју бо жан ско и људ ско, пе сни ки ња се обра ћа 
Бо гу као не кој ус пе лој ег зи стен ци ји:

Твој за да так нај те жи је за да так

* * *
Да по пу ниш све нео ства ре не мо гућ но сти
Да на до ме стиш не ког дра гог
Из не по сто ја ња до ла зиш, и при ли чи ти да
Та кве ства ри умеш да об ја сниш

(„Плач уо чи Све тог Јо ва на“)

Обе ћа ње пу ни не за пе сни ки њу оста је трај на за го нет ка, при ви ле ги ја тран сцен ден-
ци је. Ње ни сти хо ви су нај леп ши он да ка да им по ђе за ру ком про ме на пла на, у ко јој 
нам се чи ни да се ме ђу соб но пре ли ва ју од но си пре ма Бо гу, бли жњем, дру гом чо ве ку. 
Та ман по ми сли мо да се ра ди о пе сми ре ли гиј ске са др жи не, ка да от кри је мо да је по-
сре ди од нос пре ма ово зе маљ ској љу ба ви. И обрат но, сти хо ви нам по не кад су ге ри шу 
да је реч о осе ћа њи ма пре ма си ну или не ко ме ве о ма бли ском, али се у на ред ном 
тре нут ку осве до ча ва мо да се пе сни ки ња обра ћа бо жан ској тран сцен ден ци ји. Оту да 
се за ње не про сто ре се ћа ња мо же ре ћи да су ис пу ње ни буд ном спрем но шћу на про-
ме ну. Она је са свим су прот на не мо ћи ко ју бу де из ја ло вље на ис ку ства. Пе сни ки ња 
по зна је и јед но и дру го. До ми нант но осе ћа ње ус кра ће но сти се на док на ђу је про ме ном 
пер спек ти ва и хра бром спрем но шћу за раз ли чи те ви до ве од но са. Пе снич кој но стал-
ги ји љу бав ни ка да ни је би ла не по зна та.




