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Слав ко Гор дић

O ВИ ДО ВИ МА ТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ  
ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НОГ И КО ЛЕК ТИВ НОГ  
ИЗ ГНА НИЧ КОГ УСУ ДА У ПО Е ЗИ ЈИ  
МИ ЛО ША КОР ДИ ЋА

Не где кра јем ју ла, у истом да ну, по штар ми до не се Срп ско ко ло (бр. 54), лист Са ве за 
Ср ба из ре ги о на, и пе снич ку књи гу Гдје сун це по чи ње (2020) Ми ло ша Кор ди ћа. Убр зо 
ми се учи ни ло ка ко су по ме ну те но ви не и пе снич ка збир ка од се дам де се так стра ни ца 
сли ка у ма лом глав них те ма, то ко ва и вр тло га на шег оп штег жи во та. Па и књи жев ног.

За по ли тич ку исто ри ју, по ред то ли ких тра го ва овог вре ме на у овом бро ју Срп ског 
ко ла, ве ро ват но је нај ва жни ји по пис осам де сет осам за ви чај них и из бе глич ких удру-
же ња ко ја су осу ди ла уче шће Бо ри са Ми ло ше ви ћа на про сла ви Олу је у Кни ну.

А за књи жев ну исто ри ју, ма кар у де та љи ма ко ји не про ми чу Лек си ко ну пи са ца срп
ске књи жев но сти (ко ји на ста је у Ма ти ци срп ској), мо гу би ти од зна ча ја два при ло га 
Ми ло ша Кор ди ћа у овом бро ју Срп ског ко ла. Пр ви је од ло мак из ње го ве књи ге за пи са 
и се ћа ња Би ло јед ном на Ба ни ји, у ко јој је спа сен од за бо ра ва не по врат но из гу бљен 
за ви чај с по пи си ма и опи си ма ње го вих не гда шњих жи те ља, њи хо вих пре зи ме на, име-
на и на ди ма ка, те ми кро то по ни ма, па фло ре и фа у не, уз реч ник с „ви ше од че ти ри 
хи ља де не по зна тих, ма ње по зна тих и за бо ра вље них ста рих ри је чи и из ра за ба ниј ских“. 
Дру ги при лог је по ду жи не кро лог Дра га ну Ко лун џи ји, „скр ха ном ко ро на ви ру сом“, 
пе сни ку ко ји је сав био по е зи ја, „са зда на од нај сит ни јих де та ља и мр ва жи во та“, при-
сном при ја те љу с ко јим је Кор дић и про сне вао и ви део и Ко за ру и Ко со во, а чи ји лик 
и де ло сад, уз вла сти та за па жа ња, до ча ра ва и две ма ре че ни ца ма Ми ло ва на Да ној ли-
ћа: „Про шао је кроз век и свет сав за ди хан, ужур бан, ра њив, за не сен, оча ран ле по том 
ко ја се по не кад, кроз по не ку реч, да је на слу ти ти. Уз љу бав пре ма при ро ди и за ви чај-
ном тлу, но сио је у ду ши, као там но за ве шта ње, и не ку не до ре че ну пат њу.“

А пе снич ка књи га Гдје сун це по чи ње? Три на слов не ре чи чи та мо и на са мом ње ном 
кра ју, у по след њем сти ху по след ње пе сме, с ви зи јом ја ха ча са са бља ма ко ји ће про-
ла зи ти „...све док не је ња / звук ко пи та што ни је та мо гдје сун це по чи ње“. У де ве том 
сти ху исте пе сме („Уз то пот у да љи ни“) на ла зи мо и син таг му „вје тром ви ја ни“, ко ја 
по о дав но, све до на сло ва нај но ви је књи ге Ан ђел ка Ану ши ћа, сим бо лич ки име ну је 
исто риј ски фа тум срп ског на ро да у Хр ват ској. Кад сам про шле го ди не, за на уч но-књи-
жев ни скуп у СА НУ, пи сао оглед „По е тич ка усме ре ња срп ског пе сни штва на раз ме ђу 
XX и XXI ве ка“, по ме нуо сам, да ка ко, и Кор ди ћа и Ану ши ћа, по себ но у кон тек сту нат-
по е тич ке те ме за нат из гнан ства, ко ји су из у чи ли и из у ча ва ју мно ги срп ски пе сни ци. 
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Као, на рав но, и про за и сти, по пут Сла ви це Га ро ње, чи ја се књи га про зе По вра так у 
Ар ка ди ју (2014), по Ду шку Ба би ћу, „услов но мо же озна чи ти као ро ман“.

Про за, по пра ви лу, лак ше од по е зи је тр пи на но се до ку мен тар но-фак то граф ске 
до слов но сти. Док се у пе сми тек „...од не куд ја ви / гу гут ка и мој глас у њој“, и то пре у 
афек тив но-из ма шта ном не го ли де скрип тив ном зна че њу, до тле у по ме ну тој књи зи 
се ћа ња истог ау то ра, у осо бе ној „ен ци кло пе ди сти ци“ де тињ ства и за ви ча ја, чи та мо 
ова кав ор ни то ло шки из ве штај, у стил ском зна ку асин дет ске ку му ла ци је: „Пе ћи на и 
њен ја рак окре ну ти су ка ју гу, па су се ту мо гле и ви дје ти и чу ти (пра тио сам их у већ 
од ра сли јим го ди на ма, кад сам не што и знао о њи ма): ку ка ви ца, гр ли ца, пре пе ли ца, 
шум ска со ва, ко бац, ја стреб ко ко шар, кре шта ли ца (кре ја), свра ка, си ва вра на, ве ли ка 
сје ни ца, зе ле на жу на, ша ре ни дје тлић, ца рић, ћу ба ста ше ва, цр но гла ва гр му ша, цр вен-
даћ, пољ ски вра бац, обич на зе ба, цр ни кос, дрозд пје вач, ма ли сла вуј итд.“

Зна ци ма ствар но сти – за ви чај не, де чач ке и оне по то ње, рат не и из гна нич ке – оби-
лу ју, на рав но, и пе сме у збир ци Гдје сун це по чи ње. Али, као да Кор дић, за љу бав јед ном 
по е тич ком па ра док су, че шће и с ви ше ства ра лач ке по све ће но сти го во ри о по ет ски 
тран спо но ва ном се ћа њу „на ру бу сна“, или о „пле те њу сјен ки“ и до ди ра фан та стич ког 
и ве ри стич ког ви ђе ња, не го о пр вот ном, иди лич ном, и по то њем, тра у ма тич ном, хо ду 
овим све том би о граф ског ја. Шта ви ше, чи ни се да – на пла ну кључ них кре а тив них 
аспи ра ци ја овог пе сни ка – над оп се си јом лич ног и на ци о нал ног уде са пре те же ори-
јен та ци ја на оп ште, све вре ме не и ар хе тип ске сли ке и про зре ња о ра то ви ма, из го ни ма 
и из бе гли штви ма, да кле о фа мо зном вра ћа њу истог. Отуд и у до жи вља ју све та лир ског 
су бјек та оно ли ка пра и сто риј ска и исто риј ска пра се ћа ња и се ћа ња на у би ти не из ме-
њив усуд чо ве ков од вре ме на пе ћин ских цр те жа до да на шњег да на. Као да су сли ве не 
у јед ну и је дин стве ну не де љи ву це ли ну на ше суд би не са суд би на ма чо ве ка Ме со по-
та ми је, Фе ни ки је, Хе ла де, Ри ма и Ви зан ти је. По го то во оног у но ви јим вре ме ни ма.

Би ће да се упра во вр стом и ме ром те уни вер зал но сти у по и ма њу чо ве ка и исто-
ри је Ми лош Кор дић из два ја ме ђу сво јом пе снич ком бра ћом по из гна нич кој не са ни ци. 
За чу до, у мо ти ви ци и сли ков но сти ње го вих пе са ма – и кад им је ин спи ра тив но-те мат-
ски ко рен у ско ра шњим на шим стра да њи ма, ма кар их чо век ко ји пе ва по сле ра та 
ма ски рао они рич ко-фан та стич ким сно хва ти ца ма – не у по ре ди во је ви ше свет ских 
не го на ших име на и адре са! Бар на че тр де сет ме ста бле сне у овим пе сма ма ми то ло-
шка, исто риј ска, ге о граф ска, на уч на, књи жев на, ли ков на и му зич ка ре ми ни сцен ци ја 
на тзв. ве ли ки свет, док ово под не бље, исто риј ско, зе мљо пи сно и ду хов но, про ви ру-
је са мо кроз по мен Вин че, Ву че до ла, Не ро ди мља, Ле пен ца, Ма лог Ра до ји це, Сте ва на 
Мо крањ ца, Ми ло ра да Па ви ћа и, да ка ко, Ја се нов ца и Ја у ко ва, „је зе ра из пје сни ко вог 
сна“. Та кво, „гло ба ли стич ко“ ра чу на ње вре ме на као да на зи ре мо већ од пр ве па до 
прет по след ње пе сме: у пр вој („С ка пљом цр не кр ви за па у ка“) сре ће мо Фу коа и фу-
сно ту с под се ћа њем ка ко је овај фран цу ски фи зи чар 1850. го ди не „са из у зет ном пре-
ци зно шћу из мје рио бр зи ну свје тло сти“, док у прет по след њој, апо ка лип тич кој („Бо жур, 
бо жу ри“), сно ви ди мо „сви јет без свје тло сти“ и „крај сви је та“.

А мо жда би се ипак у дру гом чи та њу ис по ста ви ло да у јед на чи ни дом и свет пре-
те же пр ви члан! И да је свет тек „објек тив ни ко ре ла тив“ до жи вља ју до ма, све да љег. 
Та ко у пе сми „Ви зан тиј ски мо тив“, где се ни жу име на и сли ке Ви зан ти је, Аја Со фи је, 
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Кон стан ти но по ља, Ри ма и Ме зи је, два по чет на сти ха гла се: „Има већ го ди на и го ди на 
ка ко ме про го ни / же ља да на пи шем исто ри ју свог из бе гли штва.“ И тре ну ци пу то пи сне 
ли ри ке („Мон Сен-Ми шел“ и „Бер лин, у ка сну је сен 1975. го ди не“), и кад им пе снич ки 
су бјект при бег не кон вен ци ји тзв. ли ри ке ма ске или уло ге, има ју за под текст кон крет ну 
из бе глич ку суд бу. Да и не по ми ње мо оне из ри чи ти је мо тив ске по је ди но сти са књи-
жев ним ју на ком у бе о град ској зи ми, на ули ци или у мар ке ту, где и кад – на ве ри стич-
ком ру бу из ма шта не при че о пут ни ци ма ко ји „...мо гу / да бу ду хи ља ду ки ло ме та ра и 
одав де и одан де / за у ви јек прог на ни“ – ис кр сне не дво сми слен при зор, без ви шка 
зна че ња: „За тим је го спо ђа / пре по зна ла у ме ни из бје гли цу...“ Нај че шћи, а мо жда и пе-
снич ки нај де ло твор ни ји вид те ма ти за ци је ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног из гна нич ког 
усу да пре би ва у са мој ат мос фе ри ових пе са ма, еле гич ној и но стал гич но-сне ва лач кој, 
у оним по сву да шњим ево ка тив ним про бле сци ма вре ме на и про сто ра „бив шег жи во та“, 
„бив ших пред је ла“, „на ше на пу ште не ку ће“ и „упо ла спа ље них ку ћа“, као и у де ти њим 
чу ли ма са чу ва них „цр ве них бо би ца гло га“ и „сме жу ра них зр на ди вљег гро жђа“, те и 
оним, сад већ де чач ким, сно ви ма о „ми ли о ни ма го ди на“ при пи са них по ре клу и не про-
ме ње ном об лич ју ка ме на и гу ште ра на ка ме ну.

Ви ше сло јан и сло жен го вор Кор ди ће ве по е зи је чи та о ца и ра ду је и из не на ђу је и 
збу њу је. По не кад у две су сед не пе сме бле сну две то ли ко раз ли чи те пе снич ке сли ке, 
по пут про зрач ног тре нут ка „кад ја ну ар ду не у свој рог“ и оног сеп тем бар ског, ви ше-
стру ко за чуд ног, на на ред ној стра ни ци: „Не чи ји мно го гла ви пас ло че уже глу крв гро ма 
/ под ке сте ном“. Или су, нај по сле и нај пре, пе сни ци оно дав но по све до че но чу ђе ње у 
све ту – у ко ји „до ла зе и пи та ју, опи су ју / ри је чи ти ши не“, ка ко то већ сто ји у Кор ди ће-
вој уи сти ну те шко про ход ној пе сми „Про ме теј“.

Ва ља ло би чи та ти и дру ге Кор ди ће ве пе снич ке књи ге – од ко јих сам дав но крат ким 
за пи сом по здра вио са мо Сан о Бор хе су (1998) – али и ње го ве пе сме за де цу, „при че и 
при по ви јет ке“, ро ман Да ждев њак (2014) и на по чет ку за бе ле шке по ме ну ту књи гу о 
Ба ни ји и не по ме ну ти „азбуч ник“ о Ко мо го ви ни, пе сни ко вом род ном ме сту. Од Ива ни-
ће ве бе ле шке о Кор ди ћу у Књи жев но сти Срп ске кра ји не (1998) про шло је до ста љу тог 
и ко шмар ног вре ме на и угле да ло све та де се так но вих књи га на шег пе сни ка. Ива нић је, 
ме ђу тим, већ та да не са мо по у здан не го, ре кли би смо, и ви до вит у са гле да ва њу по ет-
ско-по е тич ког тра га Кор ди ће ве пу та ње до „са мог вр ха оно га што је нај бо ље у пје сни-
штву кра ји шких Ср ба и тек тре ба да бу де про чи та но у кор пу су срп ске књи жев но сти“. 
Кор дић је ту и та да ви ђен као пе сник чи ја се реч „гра ди ла по ступ но, од иден ти фи ка-
ци је сви је та/за ви ча ја или кул тур них мо ти ва ка за тво ре ном го во ру ко ји име но ва њем 
по зна тог исто вре ме но пре ци зно гра ди за себ ну, пје снич ку ствар ност“. Пе сник се че сто 
вра ћао усу ду свог на ро да и сво га кра ја, нај пре као „свје док ужа са“, а по том „као про-
рок на ро да осу ђе ног да бу де без ста ни шта“. По себ но је та чан, по го то во у овом ча су, 
Ива ни ћев увид о „пре се ља ва њу“ пе сни ко ве са жи вље но сти са за ви чај ним про сто ром 
у мит и сим бол и ње ним „пре си је ца њем сли ка ма ур ба них иза зо ва са вре ме но сти“.

Ок то бар 2020.


