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ДИ ЈА ЛО ШКИ СТАВ

Раз го вор са Слав ком Гор ди ћем (1941) не сва ки да шњи је иза зов, пи та ња мо гу би ти 
ра зно вр сна, би ло да је реч о про за и сти, књи жев ном кри ти ча ру, есе ји сти, или о ду го го-
ди шњем про фе со ру. Ро ђен у До бри ци, у Хер це го ви ни, жи вот ни пут од вео га је до Гај-
до бре, по том од ла зи у Бе о град на сту ди је, по слом сти же до Ши да, где је крат ко био 
про фе сор, и ко нач но до Но вог Са да, где се уста лио. До са да је об ја вио не ко ли ко про зних 
књи га: Вр хов ни сил ник (1975), Дру го ли це (1998), Опит (2004), Руб (2010), По сле ру ба (2020). 
Нај мно го број ни је су есе ји стич ке и књи ге сту ди ја: У ви ди ку сти ха (1978), Сла га ње вре ме
на (1983), При мар но и ни јан са (1985), По е зи ја и окруж је (1988), Обра зац и чин – огле ди о 
ро ма ну (1995), Пе вач Бо шка Пе тро ви ћа (1998), Огле ди о Вељ ку Пе тро ви ћу (2000), Глав ни 
по сао (2002), Про фи ли и си ту а ци је (2004), Са вре ме ност и на сле ђе (2006), Раз ме на да ро ва 
(2006), Кри тич ке раз глед ни це (2008), Тра га ња и све до че ња (2011), Огле ди о Иви Ан дри ћу 
(2013), Срод ства и раз да љи не (2014), Осма трач ни ца – књи жев не и оп ште те ме (2016), 
Ме ђу сво ји ма (2020). При ре ђи вач мно гих књи га: Ми о дра га Па вло ви ћа, Сте ва на Тон ти ћа, 
Зма ја, Вељ ка Пе тро ви ћа, Ми ла на Ка ша ни на и че ти ри књи ге иза бра них де ла Иве Ан дри-
ћа. Де ла су му пре во ђе на на де се так је зи ка, до бит ник мно гих на гра да, ду го го ди шњи 
про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та, са да про фе сор еме ри тус у Но вом Са ду.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: За пи са ли сте: „У де чач ким да ни ма, са оцем, упо знао си 
дах зе мље, усе ва и ко ро ва, ис тр пео то ли ке пре ду ге да не за мо ра, жур бе и же ђи.“ Ка ко су 
про ти ца ли Ва ши да ни у Хер це го ви ни и ка ко сте до шли у Гај до бру? 

Слав ко Гор дић: Ре че ни ца ко ју сте на ве ли го во ри о тзв. књи жев ном ју на ку, ко јег 
ва ља раз ли ко ва ти од би о граф ског ја са мог ау то ра. Та ко сто ји ствар с по е тич ко-пер-
со нал ним ин стан ца ма у књи га ма Дру го ли це, Опит, Руб и По сле ру ба. Дру ги не спо ра зум 
се ти че ау то ра, чи ји су да ни про ти ца ли у Хер це го ви ни са мо до не пу не пе те го ди не. 
„Де чач ки да ни“, да кле, те ку у Гај до бри, чи је је на се ља ва ње де таљ ве ли ке ко ло ни за ци-
је Хер це го ва ца, Ли ча на и Кра ји шни ка у Вој во ди ну. Ко ло ни за ци ју по себ но из у ча ва 
исто ри чар и при по ве дач др Ми лан Ми цић, наш су гра ђа нин.

Р. Г. П.: По том сте се пре се ли ли у Шид, где сте крат ко вре ме ра ди ли као про фе сор 
у Гим на зи ји, за тим у Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, Ма ти ца, рад у Ле то пи су.

С. Г.: Уми рио ме је Че стер тон кад је за бе ле жио да је и не си гу ран и не ма ран пред 
фак ти ма свог жи во то пи са. Не на га ђа ју ћи о го ди на ма, са мо ни жем адре се: основ ну 
шко лу за вр шио у Гај до бри, еко ном ску у Бач кој Па лан ци, основ не сту ди је у Но вом Са-
ду, по сле јед не на став нич ке го ди не у Гај до бри оти шао на пост ди плом ске сту ди је у 
Бе о град, по том у шид ску гим на зи ју, те у По жа ре вац у вој ску, па опет у Шид, па де фи-
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ни тив но у Но ви Сад. У про шлом ве ку ви део де се так европ ских зе ма ља. У овом, те ку-
ћем, жи вим ма хом не по мич ним жи во том.

Р. Г. П.: На пи са ли сте пет про зних књи га. При се ти мо се Вр хов ног сил ни ка. Већ у 
пр вој при чи „От пад ник“ кроз лик Пе тра Лу тов ца, за и скри ло је се ло, ов це, при ро да. Ви 
не гу је те те му ко ло ни ста из Не ве си ња? „Не ма ра ја без род но га кра ја, ни ми ли не без Хер
це го ви не.“

С. Г.: Гај до бра има два де сет две ули це. Она у ко јој сам од ра стао нај пре је би ла Ку-
ма нов ска, па Ста љи но ва, па Кар де ље ва, па Ки дри че ва, па Не ве сињ ска. У њој су ма хом 
Не ве сињ ци, као што је и Сто ча не, Мо стар це и Би ле ћа не за па ла по јед на ве ли ка, без-
ма ло це ла ули ца. Де се тер ци ко је на во ди те има ју у при чи ви ше зна чан кон текст.

Р. Г. П.: Ма да из дру гих раз ло га, Ваш ју нак у исто и ме ној при чи ка же: „Тре ба би ти строг 
пре ма се би. Строг и до сле дан у стро го сти“, Ви, из гле да „стро го ћу“ нај ви ше при ме њу је
те у књи жев ним тек стом.

С. Г.: Опра штај сви ма осим се би. То сам на шао у јед ног од све тих ота ца, али ме упу-
ће ни ји од ме не уве ра ва ју да то ниг де не пи ше. Књи жев ни текст пак увек на ла же сво-
је вр сну ди сци пли ну ма ште, да се око ри стим на слов ном син таг мом јед ног хр ват ског 
књи жев ног те о ре ти ча ра.

Р. Г. П.: О књи зи Дру го ли це, Че до мир Мир ко вић је пи сао као о „фраг мен тар но ме ди
та тив ној ис по вед ној про зи, лир ски ин то ни ра ној. Шта за Вас зна чи про ла зност о ко јој 
сте че сто пи са ли: „От ка ко знаш за се бе, знаш и за осе ћа ње про ла зно сти“?

С. Г.: У овом ча су ми се чи ни да од про ла зно сти ви ше стре пе љу ди у нај бо љим него 
они у ви со ким го ди на ма. Ан дрић у јед ној од то ли ких сво јих не са ни ца бе ле жи ка ко по-
сле по ноћ ни от ку цај ка зу је да је из гу бљен, али и до би јен још је дан сат у на шем жи воту.

Р. Г. П.: На ма Но во са ђа ни ма по зна та је и Ва ша страст ка тр ча њу, че сто Ли ман ским 
пар ком, не ка да по ред Ду на ва, где Вам је во ља. Да ли се и та да ја ви упи та ност о сми слу 
ства ра ња, дру га чи јем жи вље њу (да ли би би ло бо ље да се дру га чи је жи ве ло) итд. Или је 
то бо лест те ла и ис ку ша ва ње ње го ве из др жљи во сти, мо жда са мо ка жња ва ње, аскет
ски од нос?

С. Г.: Све сте, без ма ло, ре кли. Два пут сам као ре кре а ти вац пре тр чао по лу тар. На 
тр ка ма де се так пу та био дру ги и тре ћи, ни кад пр ви – јер би то би ло сме шно. Упи та ност 
по чи ње не до у ми цом да ли је по сре ди хе до ни зам или ма зо хи зам. Сме њу ју се, кад сте 
са ми, сва ко ја ке по ми сли. Во ја Чо ла но вић ка же да их у то ку јед ног да на ше зде сет хи-
ља да про ђе кроз на шу гла ву. Ка кав је пак тр ка чев ре љеф све сти по ка зу је уне ко ли ко 
Му ра ка ми јев ро ман О че му го во ри мо кад го во ри мо о тр ча њу. 

Р. Г. П.: Да ли је, услов но ре че но, Ваш мо то као књи жев ног те о ре ти ча ра: „Не опе ва
ти. Ни опи си ва ти. От ко па ва ти, то је оно што ме при вла чи пи са њу“?

С. Г.: От ко па ва ти, то би мо гао би ти мој по е тич ки cre do, би ло да је реч о ра све тља-
ва њу соп стве не ег зи стен ци је или оп штег по рет ка и бес по рет ка. Али, сва ко ко пи ше 
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зна да и опис кат кад би ва под виг ма ште, а пе ва ње и опе ва ње – при зна ли то или не – 
на ше да све ту и жи во ту ова квом ка кав је.

Р. Г. П.: Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Дру го ли це је ока рак те ри са ла као „ау то би
о граф ске и ме ди та тив нолир ске фраг мен те из ау то ро ве бе ле жни це“. Да ли су то днев
нич ке за бе ле шке?

С. Г.: Део мо је бе ле три стич ке „про дук ци је“, као и оне есе ји стич ко-кри тич ке, има 
при вид днев ни ка, ма хом без да ту ма. Ка жем при вид, јер днев ник, као и пи смо, мо же 
би ти пу ки ко стим ис ка зи ма чи је зна че ње и ар ти ку ла ци ја на ди ла зе сво је по во де. 

Р. Г. П.: Ва ша књи га Опит, „по ме ра жан ро ве“, ис ка че из ко ло се ка. Ди ја ло шки глас про
ми че кроз се ћа ње, бе ле жен го ди не 2000. Шта је за Вас се ћа ње?

С. Г.: „От куд от пор пре ма се ћа њи ма“, пи та ау тор књи ге По сле ру ба (2020) сво је дру-
го ја, двој ни ка или чи та о ца, све јед но. Да ли отуд што она нај ве ћим сво јим де лом под-
се ћа ју на ве ли ку ме ру из ли шног и по гре шног у на шем жи во ту? Кад их пак во ли мо и 
не гу је мо би ће да се у њи ма и с њи ма бра ни мо од про ла зно сти. Ме лан хо ли ја је за јед-
нич ки име ни тељ и не ми лим и дра гим се ћа њи ма. Ве дри и са мо по у зда ни не жи ве од 
се ћа ња ни са се ћа њи ма. 

Р. Г. П.: У књи зи Про фи ли и си ту а ци је го во ри ли сте о срп ској књи жев ној ми сли 20 
ве ка. За ни мљи во је ми шље ње Вла да на Де сни це, о књи жев ној кри ти ци ко ја се отр гла од 
мно гих ван тек сту ал них кри те ри ја – и по че ла при ме њи ва ти „чи сте“ естет ске кри те
ри је, и ти ме оси ро ма ши ла оно што се у ши рем сми слу зо ве „кул тур на ба шти на“. А 
да на шња књи жев на кри ти ка, ко ји су ње ни кри те ри ју ми?

С. Г.: Естет ском, као вред но сти и ме ри лу у ства ра ла штву и кри ти ци, сле ду је ау то-
но ми ја – али не и ау тар ки ја. И да нас „ван тек сту ал ни“ чи ни о ци и чи ње ни це умно го ме 
од ре ђу ју и књи жев ност, и кри ти ку, о че му сам по не што ре као не дав но у огле ду о 
по е тич ким и нат по е тич ким усме ре њи ма и окол но сти ма срп ског пе сни штва на раз ме-
ђи 20. и 21. ве ка. Од го во ру на пи та ње о кри те ри ју ми ма да на шње књи жев не кри ти ке 
мо ра ла би прет хо ди ти ши ра при ча о на шем дру штве ном и ду хов ном (не)ре ду ства ри. 
Са мо под се ћам на упа дљи ву мар ги на ли за ци ју кри ти ке у штам па ним и елек трон ским 
ме ди ји ма, на кла нов ске раз ме не услу га, на бе сми сле но умно жа ва ње на гра да ко је се 
уза јам но за кла ња ју те та ко и обе сми шља ва ју. 

По ме ни пак ме ри ла ни су уна пред да та и не про мен љи ва: увек их, ма кар у ни јан-
са ма, ме ња ау тен тич но де ло и от кри ва лач ка ин тер пре та ци ја. А кри ти чар је – дав но 
сам се сло жио с Ми ро сла вом Еге ри ћем – пре и ви ше лич ност не го ли ме тод. 

Р. Г. П.: У ис тој књи зи пи са ли сте о Жи ва ну Ми ли сав цу и Мла де ну Ле сков цу, Бо шку 
Пе тро ви ћу, Јо ва ну Де ре ти ћу, Зо ра ну Ми ши ћу, Ни ко ли Ми ло ше ви ћу, Сре те ну Ма ри ћу, 
Јо ва ну Хри сти ћу, Љу бо ми ру Си мо ви ћу, Ми ла ну Ра ду ло ви ћу, Ми хај лу Пан ти ћу, Ра ди во ју 
Ми ки ћу, Та њи Кра гу је вић, Дра га ну Ха мо ви ћу, Бо ја ни Сто ја но вић Пан то вић, али и о мно
гим дру ги ма. О ко ме ни сте пи са ли, а тре ба ло је?

С. Г.: Осим по ме ну те, кри ти ци кри ти ке је у це ло сти по све ће на и књи га Сла га ње 
вре ме на (1983). О кри ти ци и кри ти ча ри ма је реч и у не ко ли ко дру гих књи га. Њи хо ви 
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су ју на ци уз по ме ну те, и Скер лић, Бог дан По по вић, Ви на вер, Вељ ко Пе тро вић, Ми о-
драг Па вло вић, Све то зар Бр кић, Алек сан дар Пе тров, Ми ло слав Шу тић, Ми ро слав 
Еге рић, Бран ко По по вић, Ми лан Пра жић, Мар ко Не дић, да спо ме нем са мо не ке. Су де-
ло вао сам, као про фе сор, и у не го ва њу да ра Сло бо да на Вла ду ши ћа и Ђор ђа Де спи ћа. 
Чуд но је да не мам текст о Иси до ри Се ку лић, ко ју увек имам на уму и не рет ко по ми њем.

Р. Г. П.: Би ло би за ни мљи во да нас под се ти те на књи гу Са вре ме ност и на сле ђе, на 
Ва ше раз ми шља ње о Ми ла ну Ка ша ни ну као „бли ста вом есе ји сти“, књи жев ном, кри ти
ча ру, исто ри ча ру књи жев но сти, исто ри ча ру ли ков не умет но сти. Ви сте пи са ли о оном 
што је оста ло у сен ци, о Ка ша ни ну као при по ве да чу и ро ма но пи сцу, да ли дру га чи је 
ту ма че ње од Ми ла на Бог да но ви ћа, Иси до ре Се ку лић до Љи ље Шоп. Да ли је то по зив на 
но во чи та ње? 

С. Г.: Од тек сто ва ко је сам об ја вио о Ка ша ни ну мо гао бих са чи ни ти књи гу. Пре не-
ко ли ко го ди на сам с гру пом исто ми шље ни ка до ста вио град ској вла сти Но вог Са да 
пред лог да се јед на ули ца на зо ве по овом зна чај ном пи сцу и на уч ни ку. Ко ли ко знам, 
Бе о град нас је пре те као. Та мо је и Ја на Алек сић, ко ја пи ше ди сер та ци ју о Ка ша ни ну. У 
Да љу је одр жан и на уч но-књи жев ни скуп о ње му. Укуп но де ло и де ло ва ње Ка ша ни-
но во да нас, хва ла бо гу, из ла зи из сен ке. То би ва ља ло да се до го ди и с не ко ли ко ње-
го вих ан то ло гиј ских при по ве да ка и вред них фраг ме на та из три не до вр ше на ро ма на.

Р. Г. П.: Ви сте Пе ва ча Бо шка Пе тро вић, штам па ног дав не 2005. го ди не, про чи та ли 
не ко ли ко пу та и увек на ла зи ли но ва от кри ћа, као „до ти цај исто ри је са по е зи јом“. И 
Сре тен Ма рић је по ку шао да скре не па жњу на зна чај ње го вог де ла, а из гле да да га књи
жев на кри ти ка, па и чи та о ци за бо ра вља ју?

С. Г.: Наш не хај је и ра сип нич ки. У хит њи за сен за ци ја ма и ма хом јев ти ним но ви на-
ма, и кри ти ча ри и чи та о ци гу бе стр пље ње и ра до зна лост за де ла ко ја зах те ва ју ду бље 
са жи вља ва ње. И као ро ман-есеј, и као исто риј ски ро ман, и као по ет ски ро ман, Пе вач 
да нас, упр кос пр вот ним ви со ким оце на ма, сто ји на са мом ру бу на шег вид ног по ља. 
Још го ре про ла зи До ла зак на крај ле та, ола ко на зван по ве шћу о нео ства ре ној љу ба ви, 
без раз у ме ва ња за ње гов со ци јал но-кри тич ки на бој. Истин ске и ла жне бун џи је и ди-
си ден ти по ти ску ју у за бо рав ти ше а ком плек сни је от по ре не сло бо ди. По себ но рас ту-
жу је рас ту ће оси ро ма ше ње је зи ка, у ко јем као да иш че за ва ју из на шег се ћа ња свет-
ко ви не ре чи Иси до ре Се ку лић, Вељ ка Пе тро ви ћа и Бо шка Пе тро ви ћа. У при по вед ној 
про зи, као и у есе ји сти ци, ово тро је Вој во ђа на оста ју не над ма ше ни у исто вре ме ној 
буј но сти и ис тан ча но сти из ра за.

Р. Г. П.: Раз ме на да ро ва, тре ћа је књи га огле да и за пи са о са вре ме ној по е зи ји, пре 
то га сте об ја ви ли У ви ди ку сти ха и По е зи ја и окруж је. Бран ко По по вић за пи сао је о 
књи зи да сте Ви „ту мач по е зи је, и па си о ни ра ни љу би тељ пе сни штва“. Да ли се сла же
те са ње го вим ми шље њем?

С. Г.: Хва ла Бран ку По по ви ћу. Сад, кад га не ма ме ђу жи ви ма, не мо рам се при бо ја-
ва ти при ту жбе на при ја тељ ску раз ме ну по хва ла, па ћу ре ћи да ни ко од ње га ни је 
про ниц љи ви је пи сао о Бећ ко ви ћу и Ти шми, у све му раз ли чи тим ау то ри ма. Кад је о 
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мо јој па си ји реч, до вољ но је про чи та ти Глав ни по сао (2002), где се од на слов них до 
за вр шних ре чи ви ди о че му и за што нај че шће пи шем. Ко ви ше од сто пу та го во ри о 
ви ше од сто пе сни ка те шко ће из бе ћи ко ли ко ле пу то ли ко и ри зич ну ре пу та ци ју „па-
си о ни ра ног љу би те ља пе сни штва“. 

Р. Г. П.: Ме ни је по себ но драг текст о Па љи Бо ху шу, сјај ном пе сни ку, а та ко скрај ну
том. Да ли је то, ка ко сте и за пи са ли, осно ва но, да се рђа во по зна је књи жев ни и кул
тур ни кон текст у ко ме се за по ста вља ју вред на де ла?

С. Г.: Драг чо век и нај бо љи пе сник на ших Сло ва ка! До ата ра Бач ког Пе тров ца, ње-
го вог рад ног ме ста и це ло жи вот не ин спи ра ци је, из мо је Гај до бре се мо же сти ћи пољ-
ским пре чи ца ма за сат хо да или по ла са та тр ча ња. Бо је и ми ри си зе мље, а по себ но 
ко но пље, чи ја же тва и пре ра да би ва оп се сив ни ње гов мо тив, чи не ње го ву по е зи ју 
бли ском и при сном не са мо ње го вим су на род ни ци ма већ и свим Вој во ђа ни ма с ра-
тар ским успо ме на ма. Сад, ме ђу тим, имам на уму са мо ње го ву стра дал нич ку суд би ну, 
пет ро би ја шких го ди на у за тво ри ма ста љин ске Че хо сло вач ке, где је му чен и там но вао 
због то бо жњег „ју го сло вен ског ре ви зи о ни зма“. За ње го ву књи гу Пет го ди на без та ме 
(2018), рав ну зна ме ни тим све до чан стви ма Ке стле ра, Лон до на, Сол же њи ци на, Ша ла-
мо ва, Штај не ра и Ки ша, Ма ти ца срп ска ни је до би ла за слу же ну по др шку.

Р. Г. П.: Про зна књи га Руб, пре вас ход но је лир скорит мич не при ро де и у њој не ма 
„ма ни пу ла ци је чи та о цем“, а Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, бе ле жи: „Мо гло би се за кљу
чи ти, по зи ва ју ћи се на Фрој да, да је Гор дић пре фи ње ним стил ским сред стви ма оства
рио оно што је упра во ве ли ки пси хо а на ли ти чар пи сао о устрој ству људ ске пси хе: ка ко 
је она на лик гла ви ци лу ка у чи јим се сло је ви ма на ла зе об ја шње на за ’бо лест ду ше’“.

С. Г.: О сло је ви то сти, про теј ској пре о бра зи во сти и не до ку чи во сти на шег ја, осим 
про зе днев нич ког и ау то фик циј ског ка рак те ра, го во ре и не ки кра ћи есе ји, по пут „Жи-
во то пи са“ у Срод стви ма и раз да љи на ма (2014) и „Лич но сти“ у Осма трач ни ци (2016). 
На чи та о ци ма је и на кри ти ча ри ма да про су ђу ју ко ли ко је у та два ви да мо га го во ра, 
има ги на тив ном и дис кур зив ном, те мат ско-екс пре сив не увер љи во сти. 

Р. Г. П.: Опи ја ње као те ма че сто је по ми ња на у Ва шим тек сто ви ма. Да ли су та 
по вре ме на опи ја ња бек ство из ре ал но сти, за ма гљи ва ње ствар но сти, „да бек ством у 
по лу пи јан ство, пу но ла жи и ма ски ра ју ће бр бљи во сти, са кри јеш и убла жиш сво ју му ку“?

С. Г.: Би о граф ско ја би се мо гло по хва ли ти ка ко ма ра тон ским та ко и ка фан ским 
сво јим под ви зи ма. Ње го вим „дру гим ли ци ма“ је пре пу ште на аван ту ра ма ски ра ња 
сво је му ке по лу пи јан ством, о че му го во ри Ва ше пи та ње и ци ти ра на ре че ни ца.

Р. Г. П.: Да ли је у осно ви зла при мар ни его и зам и екс трем ни страх за вла сти ти оп
ста нак, ка ко је то по и мао ја пан ски мо дер ни ста Аку та га ва. Страх од гу бит ка вла сти
те ин ди ви ду ал но сти, раз ли чи те мо гућ но сти ту ма че ња кри ви це?

С. Г.: Шта све ни су ре кли о по ре кли и при ро ди зла фи ло зо фи, бо го сло ви и пе сни ци! 
Углав ном раз ли ку ју при род но, мо рал но и ме та фи зич ко зло. И пре и по сле есе ји стич-
ких за пи са „Кул ту ра и зло“ у Осма трач ни ци и „Те ма зла у Ан дри ће вом де лу“ (Ме ђу 
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сво ји ма, 2020) рвао сам се и сâм с том те мом, без ма ло пи та њем свих пи та ња. Не дав но 
сам чи тао се ћа ња Мак си ма Гор ког на раз го во ре с Тол сто јем. Ту је по ме ну то и бо гу-
мил ско ве ро ва ње да је овај свет де ло Са та не и не ма ње за чуд на, ваљ да ис точ њач ка, 
тврд ња да је ми сао – зло. Пре вас ход но пси хо ло шким те за ма из Ва шег пи та ња мо гла 
би се при до да ти и Ан дри ће ва уз гре ди ца о кућ ном те ро ру (ко ју ни сам ра ни је ко мен-
та ри сао), те и о ње му бли ском, ши ре схва ће ном, те ро ру вр ли не (ако та у овом ча су 
сро че на ок си мо рон ска син таг ма мо же да про ђе). 

Р. Г. П.: Че сто сте пи са ли о Ан дри ћу, као у књи зи Тра га ња и све до че ња, ка ко је Ћо сић 
ре као: „Не знам јед но став ни јег, а сло же ни јег и не ја сни јег чо ве ка у свом вре ме ну“. Не дав
но су би ле и по ле ми ке око књи ге о Ан дри ћу. Ви, углав ном, не ула зи те у по ле мич ки дис курс?

С. Г.: Мој лич ни став и тон је нај че шће ди ја ло шки, што укљу чу је и по вре ме ну по ле-
мич ност, али без пам флет ских стре ли ца. У из у зет но за ма шној ли те ра ту ри о лич но сти 
и де лу Иве Ан дри ћа, по ред по у зда них све до чан ста ва и ум них ин тер пре та ци ја, ни су 
рет ка ни ни ска чи та ња, па ни из ли ви мр жње. У ко ри сној књи зи на ко ју ве ро ват но алу-
ди ра те (Ми ха ел Мар тенс, У по жа ру све то ва: Иво Ан дрић – је дан европ ски жи вот) с 
раз ло гом уз бу њу ју не ки пре ви ди, хо ти мич ни или не хо тич ни. Ми слим у пр вом ре ду на 
ду бо ку Ан дри ће ву уко ре ње ност у срп ској тра ди ци ји, по себ но у де лу и ду ху Ву ко вом 
и Ње го ше вом, уко ре ње ност ко ја се не мо же пре ћу та ти без ве ли ке ште те по исти ну. 
До вољ но је са мо под се ти ти на чла нак „Све тлост Ње го ше вог де ла“ (1951), је дан од укуп-
но де вет Ан дри ће вих за пи са о нај ве ћем срп ском пе сни ку, где он из ри чи то ка же ка ко 
му је це ло куп ну жи вот ну и ства ра лач ку пу та њу усме ра ва ло – као под стрек и по моћ 
у муч ном тра же њу жи вот ног пу та – Ње го ше во де ло!

Р. Г. П.: На јед ном ме сту у Огле ди ма о Иви Ан дри ћу, на во ди те Ан дри ћа, а у ве зи са 
До сто јев ским: „Има стра ни ца за ко је би бо ље би ло да их ни је ни кад на пи сао, то су ча со ви 
ни ске по дло сти ко је има свак, али о ко ји ма се не сми је пи са ти ни го во ри ти?“ Раз от кри
ва ње?

С. Г.: Ре че ни ца ко ју на во ди те је Ан дри ће ва, из јед ног од ње го вих ра них пи са ма. 
Као не у ре дан дух, чи там ових да на ви ше књи га исто вре ме но, а ме ђу њи ма и би о гра-
фи ју До сто јев ског ко ју је на пи сао Ан дре ас Гу ски. Не знам на ко је то „ча со ве ни ске 
по дло сти ко је свак има“ ми сли Ан дрић пре ко ре ва ју ћи ру ског кла си ка. Не се ћам се ни 
сво га ко мен та ра Ан дри ће вих ре чи. Сви се пак се ћа мо оних там них ме ста о кри ви ца ма 
и ка ја њи ма у Зна ко ви ма по ред пу та. За пи сао сам ка ко не ки ис ка зи, по го то во оних 
сро че ни у сла ву не по сто ја ња, до и ста ни су за чи тан ке. 

Р. Г. П.: У књи зи По сле ру ба, ја вља ју се „не ке оп се сив не те ме... по пут стра ха од смр ти“, 
ко је ни су ви ше до ми нант не, али се ис ти че страх и бо ја зан да се жи вот пре тво рио у 
ве ли ку ин вер зи ју вред но сти и при о ри те та.

С. Г.: Ју нак те књи ге, као и оних срод них ко је су јој прет хо ди ле, цеп ти и треп ти 
раз ли чи тим осе ћа њи ма, упи ја „ма ле опа жа је“ и би ва по не сен про зре њи ма ко ја су 
мо жда у опа сној бли зи ни оп штих ме ста. Бран ко Ми ла но вић је ука зао на ам пли ту де 
Ан дри ће вих рас по ло же ња у Зна ко ви ма. И сам Ан дрић, ма кар у два на вра та, по се же 
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за том реч ју. Елем, ако ни по че му дру гом, мо ји су фраг мен ти тим сво јим свој ством 
упо ре ди ви: Ан дри ће вим. По на вљам: овом по ре ђе њу при бе га вам са жи вом све шћу о 
про пор ци ја ма.

Р. Г. П.: Де вет на ест огле да са бра ли сте у књи зи Ме ђу сво ји ма. За па же на су и Ва ша 
про ми шља ња о Ко со ву и Ме то хи ји, о бе ди „ау то шо ви ни зма“ дру штве ног ста ту са ин
те лек ту а ла ца, о срп ском кул тур ном обра сцу, кор пу су и про сто ру. Ка ко са же ти по ми
сао о да на шњем ин те лек ту ал цу? И ка ква су Ва ша про ми шља ња о Ко со ву? 

С. Г.: Осим по ме ну тог за пи са о да на шњем ин те лек ту ал цу у књи зи Ме ђу сво ји ма, 
об ја вио сам у збор ни ку Ин те лек ту ал ци и дру штве на ствар ност (Бе о град ски фо рум 
за свет рав но прав них, 2005) и ма ли оглед с на сло вом „Сли ка срп ског ин те лек ту ал ног 
све та и опре зан по глед уна пред“. Та мо и тад сам, из ме ђу оста лог, овла шно опи сао три 
ти па срп ске ин те ли ген ци је – ла жне стра дал ни ке, ла жне мр зи те ље по ли тич ке мо ћи и 
са мо за до вољ не, све зна ју ће и не де лат не де фе ти сте. Но ви ји чла нак са срод ном про-
бле ма ти ком не бих сад ко мен та ри сао. Као ни онај о Ко сме ту – „Ко со во и Ме то хи ја: пет 
под се ћа ња“. От ка ко су у по след ње три сед ми це усну ли у Го спо ду ми тро по лит Ам фи-
ло хи је и па три јарх Ири неј, ко сов ско-ла за рев ски за вет и ама нет као да до би ја ју на свом 
нео д ступ ном ва же њу и енер гет ском на бо ју. Веч на срп ска зе мља, основ на зе мља, 
све та срп ска зе мља ни су ни мит ска ни уто пи стич ка ге сла. Уо ста лом, и не ко ли ко дру-
гих на ро да има ју сво ју све ту зе мљу. Је дин ство и по сто ја ност, хра брост и му дрост, 
ко је се уза јам но не ис кљу чу ју, отва ра ју вра та на де и спа са. 

Р. Г. П.: Шта нам мо же те ре ћи о угро же но сти срп ског је зи ка и пи сма; јер у оп штој 
кон фу зи ји вред но сти, нај пре стра да је зик, ње го ва нор ма, чи сто та и ле по та?

С. Г.: Шта ре ћи! Ви со ки зва нич ни ци пра ве је зич ке гре шке ко је се не пра шта ју у 
основ ној шко ли. По Ари сто те лу, стра тег упра вља др жа вом, а ре тор ре че ни цом. Да нас, 
ме ђу тим, све мо же и ни шта не мо ра. Че сто се сти дим са мог се бе и ко ле га на став ни ка 
ка да у „Сла га ли ци“ ви дим ка ко не гда шњи на ши уче ни ци зна ју све до ма ће и стра не 
бен до ве, али не и шта је ин фи ни тив, ко је на пи сао Ро до љуп це и Кир Ја њу, или у ком је 
ве ку жи вео Шо ло хов. А ћи ри ли ца? Уз ова кво на ше ста ра ње, ни је да ле ко дан кад ће мо 
је чи та ти са мо у бу ква ри ма и на над гроб ним спо ме ни ци ма.

Р. Г. П.: У не дав но об ја вље ној књи зи По сле ру ба, пр ва ре че ни ца гла си: „При зор не чи
јег уми ра ња бу ди исто вре ме но три осе ћа ња исте сна ге: ужас, бес по моћ ност, ап сурд“. 
Ка ко раз ми шља ти о смр ти и жи во ту као су прот но сти ма?

С. Г.: Кри ти ча ри се ра до до ко па ју пр ве ре че ни це. Та ко је би ло с Ру бом, та ко По сле 
ру ба. А Ва ше пи та ње о жи во ту и смр ти као су прот но сти ма, или су сед стви ма, све јед но, 
учи ни ло би сва ког за пи та ног бес по моћ ним.

Р. Г. П.: „Да ствар бу де још ап сурд ни ја, вр ло је ве ро ват но да се под ја ким све тли ма 
упра во нај го ри нај бо ље осе ћа ју.“

С. Г.: Ла жо ви, фо ли ран ти, вир ту о зи ли це мер ја не ма ју ни ка кав ин те рес за ти ши ном 
и сен ком, а по го то во не ин тим ну по тре бу. У са мо ћи, они не по сто је.
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Р. Г. П.: „Има не што у све ча но сти ма – ма ка кав им био пред знак и са др жај – што те 
ис пу ња ва стра хом, кри ви цом, чак и га ђе њем. И сил ном же љом да свет ко ви на што пре 
ми не, или – ако мо ра да по тра је“, а Ваш ге не рал ни став је: „Би ти не ви дљив, не чу јан, 
не знан – исто је што и би ти без бе дан, не ра њив.“ Ми ро Вук са но вић је до бро при ме тио 
да код Вас по сто ји из у зет на скром ност и бек ство. Да ли је он у пра ву, и че му бек ство 
и оса ма?

С. Г.: Не мам „ге не рал них ста во ва“. Ни сам увек свог ми шље ња, ка ко би ре као Ва ле-
ри. А Вук са но вић не го во ри о бек ству, не го о сне би ва њу. 

Р. Г. П.: На јед ном ме сту ка же те сле де ће: „Нај ви ше смо бо ла на но си ли они ма ко ји су 
нас нај ви ше во ле ли.“ Где је ту ка ја ње? Је сте ли ви вер ник?

С. Г.: Ка ја ње је зна но сва ком, а по ка ја ње са мо вер ни ци ма. Би ће да сам вер ник, или 
на пу ту ве ре ду же од че тврт сто ле ћа. Ка ко ина че об ја сни ти ре дов ност по ста и мо ли тве. 
Или че тр де се так про чи та них књи га и збор ни ка срп ских, грч ких и ру ских бо го сло ва 
и цр кве них ота ца.

Р. Г. П.: Ко су „упор ни лов ци на сла ву“, и „Ка ко моћ ни не гу ју пра зни ну око сво је ре пу
та ци је? Уна пре ђу ју и на гра ђу ју ма ле и ма лим за до вољ не“?

С. Г.: Зна те, па ипак пи та те! Још се Ла за Ко стић, у пе тро град ским ди пло мат ским да-
ни ма, згра жа вао ме ђу сво јим су на род ни ци ма бес кру пу ло зних ло ва ца на од лич ја. А 
тзв. са вре ме ни књи жев ни жи вот знан Вам је бо ље не го ме ни. Са мо под се ћам на не дав-
ну од лу ку во де ћег срп ског пе сни ка, окру же ног сер вил ним жи ри јем, да се за најбо љу 
књи гу го ди не про гла се пе сме јед ног кан та у то ра. То ме, уз све раз ли ке, под се ти ло на 
дав не да не кад сам у Ле то пи су по ди гао глас про тив вој во ђа нер ске кри ти ке ко ја је узна-
сто ја ла да Ба ла ше ви ћа уз ви си у ранг зна чај них пе сни ка. 

Р. Г. П.: И да ље мар љи во ра ди те у Из да вач кој де лат но сти Ма ти це срп ске, би ли сте 
ду го го ди шњи уред ник Ле то пи са, при ре ђи вач мно гих књи га, а да се овом при ли ком до
так не мо и еди ци је Сто књи га срп ске књи жев но сти.

С. Г.: Из ван Ма ти це – о Ма ти ци све нај леп ше. У Ку ћи, ме ђу тим, и друк чи је. По сле 
све га, на ме ће се за кљу чак да је упра во из ве сна твр до кор ност и око ре лост услов оп-
стан ка ду го ве ких ин сти ту ци ја. У ову пред ста ву као да се укла па и мр зо во ља с ко јом 
се Ма ти ца ми ри с по ме ну том ан то ло гиј ском еди ци јом.

Р. Г. П.: „Је смо ли ми ма ли на род с пси хо ло ги јом ве ли ког на ро да, ка ко је ми слио Ка ша
нин?“ 

С. Г.: Имао је Ка ша нин и тврд њу ка ко ни је ма ла на ша про шлост, не го су ма ли на ши 
исто ри ча ри. Не у по ре ди во је ста ње ду ха у го ди на ма осло бо ђе ња и ује ди ње ња са овим 
да на шњим. Рас ко ма да ни, раз је ди ње ни и не сло жни, при ти сну ти спо ља, а за ва ђе ни изну-
тра, ни смо на чи сто ни са пси хо ло ги јом на ро да ни са по тен ци ја ли ма ње го ве тзв. ели те.

Р. Г. П.: За ни мљи во је и Ва ше раз ми шља ње о Ра до ми ру Кон стан ти но ви ћу ко ји је за
сту пао став да пе сни штво тре ба, на не ки на чин, свр ста ти на „по доб но“ и „не по доб но“, 
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ко ме сар ски у књи зи Фи ло зо фи ја па лан ке – од ба цив ши цео на ци о нал ни, гра ђан ски пе
снич ки кор пус као про из вод „не на пред ног“, про вин ци јал ног ду ха.

С. Г.: Ви ше се по у зда но не се ћам кад сам и шта ре као о Кон стан ти но ви ћу. У жи вљим 
су ми се ћа њи ма оце не Пре дра га Па ла ве стре, Ми ла Лом па ра и Не бој ше Ва со ви ћа. 
Про чи тао сам не дав но Де кар то ву смрт. Уче но, нар ци со ид но, за мор но – шти во ко је, 
по пут дав на шње књи ге Без ме ре Мар ка Ри сти ћа те шко на ла зи пут до чи та о ца.

Р. Г. П.: Ви сте би ли ду го го ди шњи ак ти ви ста у Со ци ја ли стич кој пар ти ји, функ ци о нер 
ми ни стра кул ту ре и про све те у Вла ди СРЈ. Шта би сте ис та кли као нај пло до твор ни ји 
рад, а ко ли ко кул тур ни рад ник тре ба да бу де ак ти ван? Го ра на Ра и че вић је за пи са ла да 
сте као гор штак раз ми шља ли са ви со ке пер спек ти ве „по ли тич ког чо ве ка за ко га мо
же мо ре ћи да је све стан од го вор но сти јав ног по сла, ан га жма на ко ји ни је ствар лич ног 
ин те ре са и про мо ци је, већ оба ве зе и ду жно сти пре ма ко лек ти ву...“

С. Г.: Ла жна је над моћ не ан га жо ва них. Дру го је пак пи та ње ко ли ки су из гле ди ан-
га жо ва них, чак и кад су им по бу де пле ме ни те. Мо је ме сто у Вла ди СРЈ (1993–1994) 
би ло је сла бо уте ме ље но и у Уста ву и у бу џе ту. Над ле жно сти су би ле на ни воу ре пу-
бли ка. Сто га је уско ро усле ди ло уки да ње овог као и још не ких ми ни стар ста ва. За свог 
крат ког ми ни стро ва ња, нај ве ћу му ку сам му чио с нор ма ли за ци јом школ ства на Косме-
ту. Кад смо по сле муч них на те за ња с Ал бан ци ма, ви со ки пред став ник ме ђу на род не 
за јед ни це, по кој ни Да ни ло Мар ко вић и мо ја ма лен кост до шли у При шти ну на до го во-
ре ни су срет, са ла је би ла пра зна. Ка ко тад, та ко и да нас. Од оста лих ак тив но сти у леп шем 
се ћа њу ми је уло га Пред сед ни ка ко ми си је за од но се с вер ским за јед ни ца ма. С ра до шћу 
сам упо знао не ко ли ко епи ско па и имао два-три не за бо рав на су сре та с Ње го вом Све-
то шћу Па три јар хом Па влом.


