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РАЗМЕНА ДАРОВА

Са ша Ра дој чић

ПО Е МА КРАЈ ЊЕ ОДА НО СТИ
(Гор да на Ђи лас: Опра шта ње. По е ма за мај ку, Фон да ци ја Гру па се вер,  

Но ви Сад, 2020)

По е тич ки, а та ко ђе и лич ни ри зи ци ко је је Гор да на Ђи лас при хва ти ла пи са њем и 
об ја вљи ва њем књи ге пе са ма Опра шта ње, ко јој у под на сло ву сто ји „По е ма за мај ку“, 
енорм но су ве ли ки. Пе сни ки ња је све сно су зи ла се би про стор за естет ски ре ле ван тан 
го вор, до крај њих гра ни ца, а ипак је ус пе ла не са мо да оства ри та кав го вор, не го и да 
га одр жи на ви со ком ни воу. У че му су се кон крет но са сто ја ли ти ри зи ци, и ка ко су би-
ли са вла да ни?

Те мат ско-мо тив ско сре ди ште по е ме је пре ци зно од ре ђе но ње ним на сло вом: реч 
је о обра ћа њу мај ци ко ја је за у век на пу сти ла овај свет и ко јој са да ње на кћи упу ћу је 
ре чи љу ба ви и ода но сти. Уто ли ко је у Опра шта њу не мо гу ће и не по треб но пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу ем пи риј ског и лир ског су бјек та, ко ја је ка рак те ри стич на за мо дер но 
пе сни штво. Али од ри ца њем од дис тан це из ме ђу Ја пе сме и сво га Ја, Гор да на Ђи лас се 
ни је окре ну ла не ком пред мо дер ном по е тич ком мо де лу, не го је пре ак ти ви ра ла уни-
вер зал ни мо дус ли ри ке као из ра за ег зи стен ци јал них ста ња. Она у по е ми хра бро изла-
же се бе са му, свој гу би так и сво ју бол – и ту се кри је онај лич ни ри зик ко ји је ма ло час 
по ме нут – не жр тву ју ћи при то ме го вор сво је пе сме искре но сти сво јих емо ци ја. Су-
штин ски ква ли тет ли ри ке се не са сто ји у сна зи и не па тво ре но сти оно га што сти хо ви 
из ра жа ва ју, не го у на чи ну ко јим се то из ра жа ва и исто вре ме но одр жа ва ње го ва сна га. 
По е тич ки ри зик у овом од но су ле жи у опа сно сти да ин тен зи тет до жи вља ја од не се 
пре ва гу над ар ти ку ла ци јом до жи вља ја у пе снич ком тек сту.

При то ме, Гор да на Ђи лас је мо ра ла да се од рек не и не ких чи ни ла ца пе снич ког по-
ступ ка ко ји по се ду ју кон сти ту тив ни зна чај у об ли ко ва њу мо дер не пе сме. Мо тив ско 
је згро ње не по е ме не до пу шта иро ниј ски од мак, а упи та ност ње них сти хо ва но си 
ду бо ка ме та фи зич ка, а не кри тич ка зна че ња. То је та ко ђе би ла јед на ри зич на од лу ка. 
И ко нач но, ре че но ме тре ба до да ти и за па жа ње о ри зи ку у по гле ду из ве де не пе снич-
ке фор ме: Опра шта ње је не сум њи во це ло ви та и за о кру же на по е ма, иа ко је са чи ње на 
од ве ћег бро ја фраг ме на та (46) и јед не из дво је не ми ни ја ту ре (под на сло вом „Ако“) 
ко ја је до би ла функ ци ју екс по зи ци је.

У та ко са зда ном тек сту фраг мен тар не фак ту ре, у ко ме се од ре кла раз ли ко ва ња 
ем пи риј ског и лир ског су бјек та, и од у ста ла од по шта па ња иро ни јом, пе сни ки ња је 
мо гла – и мо ра ла – да се за по сти за ње би ло ко јих ефе ка та осло ни ис кљу чи во на ди-
на ми ку ми кро зна че ња по је ди нач них сли ка. И у то ме се по ка за ла су ве ре ном. Ме ди та-
тив ни, ми са о но озбиљ ни и ду бо ки, ње ни сти хо ви ни јед ном не па да ју у па те ти ку, без 
об зи ра на то што мо тив, удру жен с огра ни че њи ма ко ја је пе сни ки ња се би за да ла, 
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ла ко мо же да за ве де на ту стран пу ти цу. Гор да на Ђи лас овом за во ђе њу одо ле ва за то 
што по е мом ис ка зу је са свим ин ди ви ду ал на и не по но вљи ва ис ку ства, и не олак ша ва 
се би скре та њем у оп шта ме ста. А са ма си ту а ци ја ње ног го во ра је јед но оп ште ме сто; 
сва ко ко је ро ђен има мај ку, и ме ђу њи ма ве ћи на има осе ћа ње крај ње ода но сти пре-
ма мај ци. Сто га се мо же ре ћи да по е ма Опра шта ње исто вре ме но из ла же јед ну уни-
вер зал ну људ ску ре ла ци ју, и крај ње ин ди ви ду ал но обо је но уче шће у тој ре ла ци ји.

Да ли је го вор Опра шта ња со ли ло кви јум, низ мо но ло шких фраг ме на та, или је, као 
обра ћа ње, ма кар по сво јој ин тен ци ји, ди ја ло шки? Мај ка, на рав но, у по е ми не од го ва-
ра фак тич ки на обра ћа ња сво је кће ри, али очи глед но је да кћи чу је не ки од го вор, 
прем да ве ро ват но не мо же да га раз го вет но по но ви:

...да сва ки наш су срет 
Бу де су срет по тво јој во љи
А сва ки мој по ку шај да те до зо вем
Пад не као уда рац о зво но у пра зној ку по ли.

Ја сно је да је ов де осли ка на јед на фор ма ко му ни ка ци је ко ја би, по ме ри лу на ших 
сва ко днев них са о бра ћа ња, би ла оце ње на као не пот пу на или не до вр ше на, и да су 
ње ни ефек ти огра ни че ни. „Уда рац о зво но“ у ре ал но сти ис кљу чи во овог све та да је 
пра зан тон:

Звук се, као и мо ја же ља, вра ћа са мом се би.

Али та ко му ни ка ци ја у ства ри ни је сва ко днев на ни ти чи сто ово стра на, не го, из ри-
чи то, ус по ста вља ње ве зе из ме ђу овог и оног све та, на ла же ње ни ти ко је по ве зу ју ре-
ал ност овог и оног хо ри зон та по сто ја ња,

Све до че ћи да жи вот по сто ји
Са мо у пре по зна ва њу за јед ни штва
У ко ме, сва ка од нас би ва,
На се би свој ствен на чин жи ва и ствар на.

Мај ка на ста вља да по сто ји за хва љу ју ћи при су ству у све сти сво је кће ри, у ње ној 
ме мо ри ји. Али та ме мо ри ја је ујед но и ам би јент у ко јем се од ви ја сло је ви то об ли ко-
ва ње са ме кће ри, ње ног по сто ја ња и иден ти те та. Опра шта ње је за то по е ма ко ја у 
под јед на кој ме ри ре кон стру и ше (од нос пре ма дру го ме, мај ци), и кон стру и ше (је дин-
ство сво га Ја). За то пе сни ки ња мо же да ка за ти и да „од ла за ка не ма“ и да

Тво је при су ство на дру ги на чин по ку ша вам
Да пој мим...

али и да из ве сност при су ства дру гог, „на дру ги на чин“, су че ли с пи та њем о се би са мој, 
и о на чи ну на ко ји је са ма при сут на:

По сто јим ли ако не по сто јиш ти...
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Са мо у уза јам ном пре по зна ва њу, гла си од го вор, мо же да се оства ри зах тев за трај-
но шћу, а то пре по зна ва ње, са сво је стра не, мо гу ће је за то што гра ни це из ме ђу све то-
ва ни су ко нач не и не про ла зне, већ на про тив по ро зне и про пу сне, што по сто је пу те ви, 
ма ка ко уски, ко ји их по ве зу ју, ма кар би ли на лик

Тан кој пу ко ти ни из ме ђу пра зни не и ни шта ви ла.

Гор да на Ђи лас не иде а ли зу је, а по го то во не иди ли зу је от кри ве ну уза јам ност у га-
ран то ва њу по сто ја ња мај ке и кће ри. Она све до чи и о раз ли ка ма, чак и о сен ка ма не спо-
ра зу ма ко је је за у ста вљао са мо „пре ћу та ни до го вор“. Не на по след њем ме сту, ту је и 
при мед ба о „по зна ва њу по е зи је“, ко је се код мај ке за др жа ва ло на „сри ца њу (...) де се тер-
ца“, а код кће ри се по ка за ло као оно што је су штин ски по твр ђу је. И што, па ра док сал но, 
та ко ђе по твр ђу је и мај чи но по сто ја ње.

Број ни су па са жи у по е ми Опра шта ње у ко ји ма се са мо ра зу ме ва ње и раз у ме ва ње 
од но са пре ма мај ци из ра жа ва ју па ра док си ја ма:

Ал’ би ва ли да ће мо се сре сти и до зва ти?
Би ће мо за јед но, а опет, ни ка да се не ће мо сре сти
Још не знам ка ко да ти све до чим о ис ку ству
Твог при су ства...

На сли чан на чин, у па ра док сал ном из ра жа ва њу ис ку ства ко је се не мо же об ја сни-
ти ра ци о нал ним сред стви ма, не ко ли ко за вр шних фраг ме на та по е ме уво де у ви до круг 
и ин стан цу крај ње тран сцен ден ци је (ко ја се јед но став но име ну је као „Он“ или „Отац“). 
Тим уво ђе њем оства ру је се дво стру ки до би так. С јед не стра не, из гра ђе ној сим бо ли ци 
Опра шта ња пру жа се не ка вр ста уну тра шњег га ран та и он то ло шке око сни це, ко ја је 
у јед ној сли ци опи са на, уз осло нац на сим бо ли зам све тло сти, као

...све тле ћи стуб око ко јег су се
Вр те ла сва тво ја на да ња.

До след но ве зи ва ње све тло сти и ње ног из во ра за по зи тив не вред но сти, у по е ми 
је по слу жи ло пре све га за он то ло шко уте ме ље ње леб де ћег, фраг мен тар ног го во ра, а 
та ко ђе и за ус по ста вља ње рав но те же у од но су на по чет не фраг мен те, у ко ји ма до ми-
ни ра ди мен зи ја ово свет ског бо ла (ко ји на раз ли чи те на чи не по га ђа и мај ку и кћер). То 
је све тлост ко ја упу ћу је на не ки да љи и ви ши сми сао оно га што је из хо ри зон та огра-
ни че ног на овај свет, не у те шно и бе сми сле но:

Че каш ли пред ве ли ким вра ти ма ко ја те 
Под се ћа ју на вра та ка пи је на ку ћи
У ко јој си жи ве ла? Слу тиш ли ка ко ће се
Из не на да отво ри ти и оба су ти те
Све тло шћу... 

Ово ре ли ги о зно ни јан си ра ње по е ме Опра шта ње, с дру ге стра не, олак ша ва ње но 
укла па ње у окви ре на ци о нал не, и ши ре, пе снич ке тра ди ци је, и та ко јој пру жа јед ну 
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дру га чи ју, ни шта ма ње ва жну око сни цу, а ње ном фраг мен тар ном го во ру отва ра још 
јед ну мо гућ ност са би ра ња и ус по ста вља ња це ло ви то сти. 

Као це ли на, Опра шта ње Гор да не Ђи лас мо же се оце ни ти као де ло ко је, успе шно 
са вла ђу ју ћи све пре пре ке и огра ни че ња ко је је пе сни ки ња на мет ну ла са мој се би, 
увер љи во све до чи о уну тра шњим тра га њи ма и пи та њи ма, о ау тен тич ном пу то ва њу 
кроз под руч ја ин ди ви ду ал не ме мо ри је, на ко јем Ја пе сме (и Ја пе сни ки ње) про на ла зи 
и се бе, и свој од нос пре ма мај ци, и на чин да све то за сну је по твр ди. Ис тан чан и ни јан-
си ран го вор ове по е ме зах те ва чи та о ца спрем ног да при хва ти иза зов де ла, уло жи 
сво је вре ме и сво ју има ги на ци ју, пре по зна бар не ка од мно гих бол них пи та ња ко ја су 
отво ре на, и да за сво је уче шће бу де на гра ђен, мо жда, де ли ћем сја ја оне ко нач не све-
тло сти ко ја све по ве зу је.


