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ЗЛАТНА ГРЕДА

Та ња Кра гу је вић

ТР КАЧ СА ЛЕН ТОМ ОД СНЕ ГА, ИЛИ ПЕ СНИК  
ПРО ЛА ЗНО СТИ
Две књи ге лир ских про за Слав ка Гор ди ћа

Бли ста во ни шта, а све је у ње му. Под јед на ко услу жан  
пред ста ва ма о без гра нич ном и на до ку чи вом ко ли ко  
и о ни чем, о пу сти њи бе сми сла и не по сто ја ња. Снег. 

Слав ко Гор дић, По сле ру ба

Уз име Слав ка Гор ди ћа (1941, Да бри ца, Хер це го ви на), ме ђу крат ким би о граф ским 
по да ци ма нај че шће се на во ди: пи ше про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Пра те ћи 
би бли о граф ске чи ње ни це, би ло би при род но на ве сти да је про фе сор еме ри тус Слав-
ко Гор дић та ко ђе и ау тор две књи ге лир ских про за: Руб (СКЗ, Бео град, 2010) и По сле 
ру ба (Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2020). 

Де лу ју ови до дат ни фак ти из не на ђу ју ће кад се има у ви ду уда ље ност еду ка тив не 
сфе ре и ње не обли гат не ве за но сти за ви ше ди сци пли нар но, си сте ма тич но усме ре ње на 
објек тив но са гле да ва ње и из у ча ва ње по рет ка књи жев но сти и ње них ка нон ских вред-
но сти, те по ме ра ња ње них то ко ва ка но вим вред но сти ма но вих епо ха и, с дру ге стра не 
– по јам лир ског, и ме ди та тив ног, ко ји у свом ко ре ну но си под ра зу ме ва ну сло бо ду оп-
сер ва ци ја, до жи вљај ну пу но ћу ко ја иси ја ва из ње них основ них упо ри шта – лир ских 
фраг ме на та – про но си ла ца дру га чи јег, са мо свој ног – чи је са знај не ди мен зи је и нео грани-
че ни ра спо ни сен зи бил ног би ва ју са зда ни као ла ви ринт ко ји не ма из ла зне ка пи је, ко ји не 
ну ди ре ше ња, али отва ра не из мер не мо гућ но сти да онај ко ји га ис пи су је пу ту је и бе ле-
жи, у уским про ла зи ма, не са гле ди вост пра и скон ске ениг ме – са мог су бјек та, и све та. 

Већ је и ана ли тич ко-при ре ђи вач ки рад Слав ка Гор ди ћа ука зао на ње гов ши рок 
ра спон по и ма ња лир ског – пре све га по е зи је, ње ног ди вер зи те та, ко ји об ли ку је ства-
ра лач ке про фи ле, из ра жа ва ју ћи и основ не ка рак те ри сти ке по е зи је њи хо вог до ба – 
шта ви ше, са мог вре ме на ко ме при па да ју, а ко је су сво јим зна ча јем над ра сли. При том 
има мо у ви ду да је Слав ко Гор дић при ре дио иза бра не пе сме Ми о дра га Па вло ви ћа 
(1978), Сте ва на Тон ти ћа (1995), али и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја (2003), екс по не на та пот-
пу не са мо свој но сти и ме ђу соб не раз ли чи то сти.

Кри тич ки и днев нич ки за пи си Слав ка Гор ди ћа са др же увек, у сво јим пра вич ним, али 
и осе тљи вим са гле да њи ма нај зна чај ни јих про зних пи са ца и есе ји ста, и при ви ле го ван 
про стор за те по себ не, лир ске мо ду ла ци је ства ра лач ког гла са – па жљи во ре ги стру ју ћи 
шта оне при до да ју већ уста но вље ним од ли ка ма и вред но сти ма њи хо вог де ла. До вољ но 
је се ти ти се ле пих ома жа „ве ли кој го спо ђи есе ја“ Иси до ри Се ку лић или Љу бо ми ру Симо-
ви ћу као есе ји сти и драм ском пи сцу, у чи јим ра до ви ма упра во ре флек сив ност, ко ја се 
пре ли ва из ван жан ров ских од ред ни ца, обо га ћу је и про ду бљу је раз у ме ва ње ових ау то ра.
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По себ но осе тљи ва ин тер пре та тив на ши ри на Слав ка Гор ди ћа при сут на је у ту ма-
че њу са мих пе сни ка, ко ја, иа ко на свој на чин дру га чи ја од оче ки ва не, кри ти чар ске 
бе се де, са свим при род но ура ња у пе снич ке фи ло зо фи је и гла со ве, чак и у то ли ко 
раз ли чи тих ге не ра ци ја и пе снич ких про фи ла, раз ли чи тих по е ти ка и мо тив ских око-
сни ца са вре ме них пе сни ка као што су, на при мер, у ни зу дру гих, Сло бо дан Ра ки тић, 
Сте ван Тон тић, Не над Ми ло ше вић или Та ња Кра гу је вић. Бли скост с ау то ри ма ко ји ма 
Гор дић ука зу је бла го род ну па жњу, уо ста лом, сам име ну је, она ко ка ко гла си и на слов 
јед не од ње го вих књи га (Ме ђу сво ји ма, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2020), док у про-
прат ној бе ле шци за ту збир ку кри тич ких ана ли за то би ва об ја шње но не ком вр стом 
лајт мо ти ва, или при мар не око сни це ње го вог ра да, ко ја на гла ша ва да су иза бра ни 
„ства ра о ци, ме ђу соб но раз дво је ни вре мен ски/или  по е тич ки“, ње го ва „по сто ја на ин-
те лек ту ал на ин ти ма“.

Ова ши ри на, ујед но и ду би на спо знај них и до ко-ства ра лач ке ме ре раз у ме ва ња 
из ве де них Гор ди ће вих есе ја и освр та ука зу је на то ко ли ко је „осма трач ни ца“ овог 
бри жљи вог ана ли ти ча ра под сво ја оба сја ња ста ви ла мар кант ну кар ту раз ли чи то сти 
уну тар књи жев ног све та, ко ја иде све до њи хо вог не су гла сја и дис па рат но сти – ка кву 
нам ре флек ту је и ре ал ност са ма. По е зи ја са ре флек сив ним, фи ло зоф ским освр ти ма 
на по јам за ви ча ја (Ра ки тић) та ко ко ре спон ди ра у нео бич ном мо за ич ком кон тек сту 
„ин тим них лек ти ра“ с по е зи јом ур ба ног и ди на мич ног, сти хов ном син так сом и рит мом 
са вре ме ног жи вље ња, или ехом ра то ва чи ји смо са вре ме ни ци би ли, као и оних во ђе-
них уну тар соп стве ног Ја, у по е зи ји Сте ва на Тон ти ћа; по том и увек при сут ног не пре-
кид ног уну тар њег ди ја ло га и отво ре них по ља на пе то сти, уну тар уз не ми ре ног пе снич-
ког соп ства, про сто ра ње го ве ми сли и сли ке у ко ме ре ал но оби та ва, или вре ме на 
ко је је при ну ђен да жи ви, и оно га ко ји би ра се ћа њем и при о ри те ти ма фи ло зоф ских 
или књи жев них ин ти ма – што већ ба ца из о штре но све тло на Слав ка Гор ди ћа као ту-
ма ча ства ра лач ких лич но сти, ко ји на сто ји да раз у ме сва ку оку ку у дво стру ко сти 
пу та ових ау то ра, ко ја их суд бин ски пра ти, до пи ру ћи и до вла сти тих дво стру ко сти 
срод нич ки до жи вље не ениг ме, ко ја Гор ди ћа као ту ма ча ства ра лач ких ин ди ви ду ал но-
сти све ви ше пре о бра жа ва у лич ност ко ја ства ра. 

Два пој ма до ми ни ра ју у ма лим про за ма Слав ка Гор ди ћа, јед на ко сло же на и ме ђу-
соб но рет ко у хар мо ниј ском скла ду. Јер ствар ност по се би, у сво јој ком плек сно сти, 
у су да ру је с дру гом не про ту мач љи воп ћу – са лич но шћу, и ње ном ве чи том ениг мом, 
чи ја се не у хва тљи ва фор му ла ро ји у ни зо ве па ра док са у ко ји ма оп ста је, не пре кид но 
нас за по се да ју ћи, али и оку пи ра ју ћи ства ра лач ку свест, про го ва ра ју ћи из сно ви дов-
них при зо ра под све сти. Увек на ру бу.

Ус ко ме шан, на мо мен те оп ску ран, ма да у ја сној син так си та ко чи так, об у хва ћен мо-
ду ла ци ја ма лир ске ме ло ди је, свет се иза „ха љи не но ћи“, по ја ви за тре ну так као иза зо ван 
„ју тар њи зов“ у „ду би ну, у да љи ну“, ме ђу ви со ве ко ји „ма ме на осва ја ње, на усва ја ње“ 
– да би се крат ко трај но стру ја ње жи вот не ра до сти ла ко сме ни ло ре ги стром по сто ја ња 
хи ља ду ли ца сум ње, и за не ме ло сти пред не пре бро ји вим об лич ји ма све та, ко ји се у 
мар кант ним фраг мен ти ма књи ге Руб не да ју са бра ти у ток на ра ци је, чи ју не са бе ри вост 
и не ис ка зи вост по е тич ки мар кант но де фи ни ше по себ но увер љив од ло мак ра ни је 
књи ге огле да и днев нич ких за пи са Срод ства и раз да љи не (Ака дем ска књи га, 2014): 
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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.

„Опис тре ну та ка ма кар и на ма лом про сто ру“ упра во на де лу, у књи зи Руб, по том 
и у књи зи По сле ру ба, са мо де фи ни ше ову по ет ско-про зну фор му ма лих фи ло зоф ских 
дис пу та, фор ми ра ју ћи вла сти ти има ги нар ни пој мов ник чи је је ди ни це су рас то пи ве у 
мно штву, у ме ди та тив ним сме на ма, лир ским са же ци ма оп се сив них те ма љу ба ви, сно-
ва и смр ти, ко је за о ку пља ју пи шче ву ин ти му.

Кре и ра ње но вог об ли ка, по се би, ус хва ли ће Гор дић и у јед ној од књи га ко је су усле-
ди ле (Тра га ња и све до че ња, Слу жбе ни гла сник, 2011), у на дах ну том освр ту „Бе ле три зо ван 
би о граф ски реч ник О по врат ку у Ра ван град Ми ра Вук са но ви ћа“, где се ау то ро во ка зи-
ва ње еле гант но и ре чи то са жи ма ре чи ма: „...и кад је анег дот ски ди гре сив но и кад је у 
сво јој је зич кој по не се но сти игри во и, по пут ве за, рас цве та но у свим прав ци ма“, би ва 
„ди сци пли но ва но већ и син так сич ки кон ци зним по ен та ма ко је по вре ме но ’укру же ствар’ 
еле гич но ме ди та тив ним от ку ца ји ма сет не му дро сти о ви ше стру кој на шој ра њи во сти и 
не мо ћи, о че стом не се ћа њу упра во оних ко ји су нам нај ви ше да ли, о за бо ра ву ко ји нај-
бр же ра сте на ме сти ма бо љих ко ја за по се да ју го ри, о рет ком ви ђа њу...“

Са срод ним по ри вом от кри ва ња вла сти те ра њи во сти и не мо ћи, Гор ди ће ви за пи си 
у ње го вим ма лим про за ма те ку ми мо би ло ка квог ре до сле да и од ред ни ца „реч ни ка“. 
Уме сто то га, ту је не у твр ђе ни, спон та ни ред ко јим се огла ша ва ју сно ви ђе ња, гор ки, 
фрак тал ни освр ти на оно чи ме смо у зби љи све та ла жно да ри ва ни, и на оно што је два 
успе ва мо да да ру је мо се би, из сво је не па тво ре не су шти не, а да то не бу де озна че но 
но вим опо ро-иро нич ним оп сер ва ци ја ма, ана фор ским по на вља њем са мо пре ко ра, тих 
рет ких ноћ них би се ра уну тра шњег про чи шће ња. Уну тар ња ме ло ди ја та ко у Гор ди ћа 
би ва „рас цве та на у свим прав ци ма“, у тра га ње за ода хом или по след њом ка зном „ру-
ба“. Је дан про је кат не мо гу ћег, да на сва кој од ових лир ско-ме ло диј ских ста за срет не, 
јед ну по јед ну, мо гу ћу од ре ђе ност из спек тра раз у ђе но сти соп стве ног Ја. Лич но сти 
ко ја би ва, са ња и ства ра, да ле ко од гла зи ра не по вр ши не све та и уве жба но сти оп ста-
ја ња у ње му, ко ја се ло ми у ко ма де соп стве них огле да ла.

У есе ју по све ће ном Гор ди ће вим чи та њи ма већ сам за пи са ла да „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“. А упра во ту смо 
већ на но вим пу то ва њи ма не са ни це, и тра га ња за пу тем.

Ако је јав но, пре о бу че но у то ли ко ли ца упле те них у мре же оп ста ја ња, где су при-
твор не ма ске до кра ја не до сег ну тог соп ства, ако се руб не пре кид но пре тва ра у гу бље-
ње и по ни шта ва ње гра нич них по ља где се с ја сно шћу мо гу спо зна ти и тај на, исти на и 
лаж, ду би на и ви си на бо жан ског, ако су сан и че жње уто ну ле у ха лу ци нант но ме ша ње 
с ко шмар ним по но ром – то рав но ме сто где „ви со ви се то пе и не ста ју, ни зи не уз ви су ју“, 
као сре ди ште без ру ба оста је под зна ком ра не. Ве чи тог бо ла, ко ји по пут кр ви и су за 
на та па ли сти ће спи са тељ ских фраг ме на та уву че них у ениг мат ска је згра раз у ђе них 
ми ни ја тур них књи жев них фор ми – нео бич них лир ских ме да љо на без хар мо нич них 
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за о кру же ња – осве тља ва ју ћи оно што је њи хо ва хо мо ним на зна чењ ска дво стру кост, 
ко ју је сво јим Ли сти ћи ма (СКЗ, Бео град, 1991) Бог дан По по вић озна чио, без мно го 
око ли ше ња, из дан ци ма истог по ре кла, истог ро да. Др во зна ња до бра и зла исто је 
као и др во жи во та, „то ни су два др ве та“ (иста књи га, за пис „Ли сти ћи с др ве та жи во та 
и зна ња“, По ли ти ка, 12. но вем бар 1929). 

Пи та ње емо ци о нал но, али и пи та ње ду бо ке све сти, и са ве сти, би блиј ско, фи ло зоф-
ско, пи та ње пре и по сле свих пи та ли ца, пи та ње гра нич них и за гра нич них прин ци па 
и про сто ра, пи та ње где смо, до кле при спе ли, ако и рас пу кли не у соп стве ном би ћу, 
пред ду хов ним ап со лу том, и ап со лу том ко ји је спо ља на мет нут, ни су раз ре ше не – пи-
та ње при пад ни штва, сви ма и све му, и пот пу не оса ме пред каф ки јан ским ла ви рин том, 
пи та ње сум њи и по све пе снич ког стра ха: „Бли зу је пра зни на и руб се при бли жу је“, 
„Умор не пе сме“ Сте ва на Ра ич ко ви ћа. И нај пре, и нај по сле, то је пи та ње и оне хе се ов-
ске за вет не исти не – суд бин ске, ства ра лач ке, ми сле не са мо ће: „Сва ко но си до кон ца 
остат ке свог ро ђе ња, слух и љу шту ру јед ног пра све та. (...) Ми мо же мо раз у ме ти је дан 
дру го га, али сва ко од нас мо же да про ту ма чи са мо се бе са мог“ (Де ми јан) – став је ко-
јем би Гор дић при до дао мо жда још јед ну исти ну вла сти тог ис ку ства –спо зна ју све та 
ко ји мо же би ти ис ка зив, али ће за у век оста ти не про ту ма чив. С бес крај ном скру пу ло-
зно шћу и од го вор но шћу пред оним што пред ста вља са зна ње и реч, пред со бом, Гор-
дић ће сто га у Ру бу за бе ле жи ти:

За два де сет три хи ља де да на и но ћи, и ста лак тит уоб ли чен не ка кав од го вор све ту 
ко ји га окру жу је.

Ти ни шта ни си упри ли чио и ни шта од го нет нуо. Не ма ни јед не ре чи уз ко ју би цео стао.

Бог дан По по вић је го во рио о „клуп че ту осе ћа ња“, при ма о цу ути са ка, у све ту умет-
но сти, „гле да ња, слу ша ња“, и сен за ци ја ко је, сва ка на свој на чин, оста вља ју за пис у 
том клуп че ту. Би ти пред све том го то во је исто као би ти пред књи гом, ка же он. 

У то зби је но – и ин те лек ту ал но го во ре ћи – не ја сно клуп че тре ба за гле да ти, тре ба 
га осе ти ти, по ста ти све стан, што ја сни је и пот пу ни је, у сви ма ње го вим чи сто осе ћај ним 
са стој ци ма, и са мо у њи ма.

Збу њу ју ћа ра зно род ност ства ри ко је су те сен за ци је про из ве ле не да ју се све сти 
на јед ну, ја сну, по нај ма ње де фи ни тив ну од ред ни цу. Не ка ду бин ска сна га дру га чи је 
ва ло ри за ци је, ко ја ни је пре да ја, већ по ку шај раз у ме ва ња, бе ле же ња, у овог му дрог 
ту ма ча, у тој не раз ре ши во сти су да ра раз ли чи то сти соп стве них до жи вља ја и осе ћа ња, 
при хва та оно што се рет ко кад с то ли ко кри тич ке бла го сти чи ни: до во ђе ње у ве зу 
ра зно род них ства ри, ко је се са мо по свом зна ча ју мо гу по ре ди ти јед на с дру гом. „Ме-
то да су бјек тив на“, при зна је он, те шко при хва тљи ва у оних ко ји се ба ве хлад ни јим, 
„спо ља шњим“, есте тич ким и кри тич ким про це на ма де ла, али чи ни се, на свој на чин 
но ва, не ка вр ста осло ба ђа ња чак и оних не ја сних, до тле нео ба сја них про сто ра лич-
но сти, де ла, све та, ко је онај ко ји их до жи вља ва, и у њи ма су де лу је, по ку ша ва ју ћи да 
их раз у ме, мо ра при хва ти ти у свим ни јан са ма њи хо вог је два ухва тљи вог по сто ја ња у 
сен ти мен ту, ми сли ма, емо ци ји, као ре ал но сти ко ја њи хо ве су да ре из во ди из ре ги о на 
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ола ко од ба че ног „бе сми сла“, и да је им при ли ку да упра во она кви ка кви је су бу ду фор-
му ли са ни и жи ве, она ко ка ко их са ма ствар ност ис пи су је. Јер хе се ов ски „слух и љу-
шту ра пра све та“, до да ли би смо, има ју свој жи вот, из дан ке не схва тљи вог, ко ји се и 
да ље об и сти њу ју – у на ма.

У истом да ну не у мор но дру же љу бив при ча лац и – тих са мот ник. Ако бо ја и ти ши на 
мо гу има ти то ли ко сми сло ва, ка ко их ти, уме шен од сва ко ја ке тва ри не би имао. 

И че дан и рас пу стан. И пла шљив и од ва жан. И не стр пљив и ла ко ми слен. И ше рет и 
мр зо вољ ник. И пре га лац и ла до леж. И са ња ло и де лат ник. И чу ва ран и ра си пан. И ла кр-
ди јаш и му дри ца. И про зи ран и не до ку чив. И сум ња ло и вер ник. И аске та и хе до ни ста. И 
го ро па дан и не жан. И ве дар и сну жден. И, и, и...

Ја ли реч о сто ли ца – или на лич ју са сто уз ло ва? 
И да ли ћеш, пре по ле та ња, раз ре ши ти ко си ус ти ну био? (Руб).

Лич ност у „сто ли ца“ у овим про за ма као да на го ве шта ва, ако не мо же до кра ја 
уоб ли чи ти и фор му ли са ти, спек тар пи та ња ко ја отва ра ју и раз ми шља ња Слав ка Гор-
ди ћа. У књи зи Осма трач ни ца (књи жев не и оп ште те ме, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 
2016), ко ја већ јед ним упе ча тљи вим па са жом као да са жи ма про бле ма ти ку Гор ди ће ве 
књи ге Руб (об ја вље не шест го ди на ра ни је) и По сле ру ба, ука зу ју ћи на стал но при су ство 
тог по ти сну тог оп се сив ног и ниг де до кра ја из ре че ног клуп ка пи та ња би ћа ко је ми сли 
и ства ра, по сто је ћи у исто вре ме у жи вот ним ко ло пле ти ма пре пу ним „уз ло ва“, пот чи-
ња ва ју ћег и муч ног над ме та ња ега и пер со не, ду бо ког Ја и раз ли чи тих уло га на мет ну-
тих ег зи стен ци јал ним пред у сло ви ма оп ста ја ња:

Ко сам, ка кав сам, ко ме на лик, че му склон и че му про ти ван, ме њам ли се, и, ако се ме-
њам, ко јим сме ром иду те мо је про ме не и да ли има не што у ме ни што им одо ле ва или 
ма кар, да је је дин стве ну бо ју и след, очу ва ва ју ћи бар та ко не што до след но сти и не пр о-
ме њи во сти у том не до ми сли вом и не пред ви дљи вом ко ло пле ту пре о кре та и не до след-
но сти? Од го во ри, ако их има, ве ро ват но су за пле те ни ји од ових пи та ња.

У исто вре ме, то су пи та ња ко ја, у по ку ша ји ма од го не та ња, као да мо ра ју из бе ћи 
фа бу ли’ра ња и но ва скри ва ња иза евен ту ал них, ег зем плар них ли ко ва књи жев них 
ју на ка. То је Гор дић већ об ја снио и сво јим ту ма че њи ма Ан дри ће вих Зна ко ва по ред 
пу та, где „не по сред но и упр кос на сто ја ња на њи хо вој де пер со на ли за ци ји“, Ан дрић 
ис пи су је „ис по вест“, књи гу „сво јих до жи вља ја“. Па ра док си у овим за пи си ма по ста ју 
вла да ју ћа фор ма и стил ски дик тат, јер ка ко пи ше Гор дић: 

Као да не ма по ми ре ња ме ђу то ли ким опреч ним а под јед на ко сил ним осе ћа њи ма чо-
ве ко вог „по ло жа ја у све ту“. У на ма жи ве на по ре до же ља за не по сто ја њем и „не у ни шти ва 
искра жи вот не ра до сти“, као и са мо о се ћа ње „бес те ле сног, све тог и бо жан ског“ исто вре-
ме но са на шим осе ћа њи ма стал но сти и не про ла зно сти на шег жи во та“. У без мер ним 
из ме на ма по зи ци је, у чу де сном екви ли бри ју му, ам пли ту да ма и осци ла ци ја ма сво јих ста-
ња, осе ћа ња и ми сли, Ан дрић кат кад би ра по зва ње „пе сни ка про ла зно сти“ – ма кар нам 
се чи ни ло да и ни је по сре ди сло бо дан из бор не го је ди на мо гућ на, за да та си ту а ци ја чо ве-
ка ко ји па ти и ду ха ко ји ства ра. (Ме ђу сво ји ма)
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У сво јим лир ским за пи си ма, спо знај ним бље ском про зних ми ни ја ту ра, Гор дић се 
не осла ња на сту ди ју оних ве за, ко је би ву кле, ка ко би сам ре као, „бе ле три зо ва ном“ 
по и ма њу лич но сти. Ње го во го ру ће или ле де но си ту а циј ско по ље пи са ња је он сам – 
ми сле ће и ства ра лач ко би ће ко је по нај пре, и из над све га, жи ви про тив ре че но сти 
ко је пре ва зи ла зе пси хо ло шка, ло гич ка, со ци о ло шка од ре ђе ња лич но сти, она ко ка ко 
то сам нај у бе дљи ви је ту ма чи:

Лич ност! Ма кар би ла те мељ и сле ме не са мо хри шћан ског уче ња о све ту и чо ве ку 
не го и сва ке озбиљ ни је фи ло зоф ско-пси хо ло шке шко ле ми шље ња, упра во лич ност нам се 
у тре ну ци ма са бра ни јег са мо про пи ти ва ња учи ни ма ње из ве сном, про тив реч ни јом и чак 
не до ку чи ви јом чи ње ни цом и чи ни о цем од то ли ких на из глед сло же ни јих фе но ме на ко ји 
за о ку пља ју на шу ми сао. (Осма трач ни ца)

У исто вре ме, ослу шку ју ћи у сво јим за пи си ма, и на ла зе ћи, и нај сна жни ју пул са ци-
ју тог би ћа, ко ја не ис ка за на, и при вид но скри ве на, жи ви у от по ру пре ма ру бу и њи ме 
оме ђе ну, не у мир љи ву, ван свих пре ци зних спо зна ја фе но ме на лич но сти, ениг му у 
ко јој се као „нај по сто ја ни ја“ исти на ука зу је ње на не по сто ја ност, ње но ви бри ра ње, 
ко је је два да до пи ре до са знај ног, а чи је је по сто ја ње не из бе жно као сам усуд и ва зда-
шње пи та ње:

...Да ли за ту не у хва тљи вост соп стве не при ро де окри ви ти ње ну про теј ску пре о бра-
зи вост, чи јом „за слу гом“ по не кад би ва мо (...) лим фа ко ја те че сва ким кр во то ком, или јој 
узро ке тре ба тра жи ти у ра зно ли ко сти све та, ко ји нас, на из ме нич но или исто вре ме но 
оп чи ња ва мно штвом об ја ва и мо гућ них сми сло ва, не рет ко опреч них... (Осма трач ни ца)

И ако ова усуд ност „лим фе“ ко ја нас од ре ђу је, по пут не про ме њи вог зах те ва „све 
без ду шни је пли ме над жи вља ва ња“ (Осма трач ни ца) из ми че сва ком по и ма њу сми сла, 
за пи си из књи га Руб и По сле ру ба не из бе жно но се ону те жи ну и ре скост, али исто вре-
ме но и суп тил ност сво јих кр хо ти на, по ку ша ја да се у чу де сној спон та но сти ства ра ња 
не бру ше них и не скри ве них фор ми са мо и ска зи ва ња, и у њи ма Гор дић на ла зи по све 
но ви про стор ис цр тан пу те ви ма ра су тих мо за ич ких сли ка, као од го вор тре нут ку – је-
ди ном ве ро до стој ном тра гу ау тен тич но сти – ко ја у исти мах мо же би ти дах сло бо де, 
не спу та но сти, али и сте ћи зна чај пр вог и по след њег пи та ња.

Ако се мо же го во ри ти о је ди ном, нај не о по зи ви јем вла си ти том пу ту твор ца ових 
за пи са, он да је он ван пој ма „над жи вља ва ња“ мо жда бли же Јун го вом по и ма њу „пре-
ра ста ња“ оно га што се сма тра нај ве ћим и не раз ре ши вим про бле ми ма у жи во ту, ко ји 
се и не мо гу раз ре ши ти. 

Би ти ван све га, на пу ту – из ме штен из вла сти те по зи ци је у ча ро ви том спре гу осва-
ја ња про сто ра, тр ча њем, бр зин ским осва ја њем бли ско сти с пре де ли ма и соп стве ном 
без гра нич ном и без ре зер вном пре да ва њу про ме њи вој дру го сти, за ку та ка гра да, или 
чи стој при ро ди, ко ја је ипак ва зда ту – отва ра пот пу но но ву и дру га чи ју ди мен зи ју ове 
две књи ге. Тај до дир са чи сти ном истин ског, не па тво ре ног, као нај ду бљи го вор о се би, 
као да се уз ди же са дна лир ског би ћа, осве тља ва ју ћи но ву при ро ду пи сма Слав ка 
Гор ди ћа.
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Па тра ва, тра ва, тра ва, ко је се не мо жеш на гле да ти! Уз сун це, пљу сак и снег, нај по у-
зда ни ја из ве сност да свет, ма кар у по не чем, оп ста је у пр вот ној при сно сти. 

Ко зна ни је ли у тих не ко ли ко осе та и осе ћа ња ста ло ви ше не го у све ко лик збир по-
сло ва, су сре та и ре чи ко је си чуо, про чи тао или из го во рио у овом ле ту на из ма ку. (Руб)

И као да ту тек бо ље раз у ме мо и Гор ди ће во ту ма че ње Ан дри ће вих Зна ко ва по ред 
пу та, и ње го вих лир ских па са жа: 

У без мер ним из ме на ма по зи ци је, у чу де сном екви ли бри ју му, ам пли ту да ма и осци ла ци-
ја ма сво јих ста ња, осе ћа ња и ми сли, Ан дрић кат кад би ра по зва ње „пе сни ка про ла зно сти“.

Ан дрић у овим за пи си ма, на по ме ни мо, го во ри о се би у тре ћем ли цу. Гор дић се пак 
се би обра ћа са Ти. Ње го ви од го во ри на лич ност ко ју сре ће и упо зна је у се би, у кон-
вен ци ја ма сва ко днев ног, у ноћ ним пре и спи ти ва њи ма као да тра же и дру ге но си о це 
ових ма лих на ра ти ва, не у ми ре не игре dra ma tis per so nae. 

И ту смо већ у но вој при по вед ној ствар но сти, ко ја го во ри о са мој при ро ди ка зи-
ва ња, ко ја мо же би ти у са мој су шти ни и лир ска, и ко ја, у сво јој стил ској но ви ни, осло-
ба ђа чи та о ца оба ве зе да је пре по зна је у не кој од ак ту ел них или до ско ра вла да ју ћих 
књи жев них пе ри о ди за ци ја, јед но став но, кре и ра ју ћи са ма со бом но во.

Та ко ства ра лач ка на рав Слав ка Гор ди ћа про го ва ра на по ре до с кре и ра њем про ме-
не у на чи ну да се ис ка же. Ка ко би ре кла про мо тер ка ве ли ких пре о бра жај них но ви на 
при по ве да ња, пред став ни ца мла ђих спи са тељ ских ге не ра ци ја и но бе лов ка Ол га То-
кар чук (1962): „При жељ ку јем и но ву вр сту при по ве да ча, ’у че твр том ли цу’ ко ји ни је 
са мо не ки пу ки гра ма тич ки кон структ, не го чу вар пер спек ти ва свих лич но сти у се би“ 
(„Благ при по ве дач“, По ља, бр. 531, сеп тем ба р–ок то бар 2021, стр. 16). „Жуд ња у свим 
прав ци ма!“, ре као би Гор дић. „Хтео би бу деш и зр но пе ска, и му ши ца, и ла ти ца, и огром-
на кро шња у сја ју, и пти ца у не бе ској бес крај ној пла ве ти, и са ма та пла вет!“ (По сле ру ба).

Као да је сна жна кре а тив на ди мен зи ја ове ау тор ке, ко ја у кон ци пи ра њу сво јих 
про за ина у гу ри ше по себ ну вр сту но мад ства, по тра ге за но вом до мо ви ном ду хов ног 
је дин ства, па ра то пи ју, „као пакт из ме ђу ме ста и од су ства ме ста“, ка ко об ја шња ва ју 
ту ма чи, пре по зна тљи ва и у при кри ве ној лич ној и ства ра лач кој че жњи, или по тре би 
Слав ка Гор ди ћа. Ако је, на кон де це ни ја кри ти чар ског и есе ји стич ког ра да, на гра ђен 
за „мо дер ни умет нич ки сен зи би ли тет“ (На гра да „То дор Ма ној ло вић“ за 2021), у ње го-
вом не ми ру, из не ве ре ним оче ки ва њи ма – с обе кључ не стра не по сто ја ња – се бе са мог 
и кон тек ста све у куп ног окру же ња – кат кад и бол но на ру ше не ве ре, или сум ње, у нај-
ви ше иде је и ду хов не во ди ље, то ком жи во та нај ду бље при хва та них као вр хов них и 
нео по зи вих, по ста вља се и пи та ње при ро де те мо дер но сти. 

Јер у овим ра спо ни ма ра ђа се про стор но вих ре ла ци ја, не ис пу ње ног и тра же ног. 
То ме ња и кла сич но по и ма ње me ta xis-a као мо дер ни стич ке из град ње „иде а ла“, те жње 
и тра га ња за нај ви шим и узор ним. Јер и узор но, па и оно у са крал ним до ме ни ма не-
по ре ци во, мо же бит из вор ду бо ког уз не ми ре ња, про сто ра без ствар ног од го во ра у 
по је ди нач ном би ћу: „Ако Га не ма, све је бе сми сле но и уза луд но? Ако Га има, све дру го 
је спо ред но, ако не и су ви шно“ (По сле ру ба). „Свет је до вољ но и чу де сан и чу до ви шан“, 
пи ше Гор дић. Не по треб на су до дат на очу ђе ња, пре би се мо гло ре ћи да су на сце ни 
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сво је вр сна рас тре жње ња. Увек из но ва по ста вље но пи та ње: ’Ко си, ко си био, ко би 
мо гао би ти?’ Све до го ђе но и до жи вље но, чи ње но и са ња но, сви да ни све го ди не као 
да про ђо ше ми мо ср жне исти не, не до ку чи ве а по сто ја не“ (По сле ру ба).

Оту да би се мо гло ре ћи да је и на ши рој књи жев ној сце ни у пи та њу ме ђу од нос 
из ме ђу мо дер ни стич ке че жње и пост мо дер ни стич ке раз град ње, из ме ђу искре но сти 
и сум ње, но ве по тре бе за ствар но шћу про ме не, кон ти ну и ра не по пут ду гог пу та по-
тра ге за со бом, јер, ка ко пи ше Гор дић „ствар ност от кри ва онај ко ји је ме ња“ (Раз ме на 
да ро ва, На род на књи га, Бео град, 2006). А ниг де, као у ње го вим књи га ма ми кро за пи са, 
та ствар ност про ме не ни је на гла ше ни је при сут на до у ду бин ском оку по сма тра ча.

Та ко Гор дић у овим ми кро про за ма ни је ис кљу чи во ни кла сич ни књи жев ни ју нак, 
ни ау тор. Пре све га то га он је тр кач, са сне жном лен том на гру ди ма. По бед ник без 
сла вља, до бит ник но вих, не па тво ре них са зна ња, му ке и ра до сти осва ја ња чи сти не. 

С ону стра ну зи да, с ону стра ну ок на... Та мо ни кад ни смо би ли, ни ти ће мо би ти. Мо-
жда са мо де те ту, у крат ком ча су пот пу ног са мо за бо ра ва, свет би ва дом. (Руб)

Прем да пу те ви ко ји до то га ча са са мо за бо ра ва, до тог но вог до ма во де ни су дру го 
до по тра га, „тр ка као без ду ше“, с те гом и му ком те исте ду ше:

Тр чиш, по ср ћеш, сме тен, и га нут и уту чен, с кри ком-и-клик та јем у гр лу, с хи цем ко ји 
са мо што ни је ис па љен у свет и се бе и ни у шта, са шу мом кр ви у гла ви и уши ма, с кр вљу 
из ме ша ном с ле ко ви тим и уби лач ким суп стан ца ма, тр чиш као без ду ше, и с ду шом као 
екс пло зив ном јед на чи ном ус хи та и че ме ра, јед на чи ном не до ку чи вом и не из др жи вом, с 
ду шом и ду хом у ко ји ма се ни кад – ни кад би ти се по сре ћи ла ду го веч ност ка квог древ ног 
па три јар ха – не ће из бри са ти ни је дан је ди ни по у здан од го вор на пи та ња ко ја су их де це-
ни ја ма сму ћи ва ла, као што по вод њи, олу је и тај фу ни не пре ста ју да по му ћу ју и раз гра-
ђу ју ка кву-та кву, с му ком ус по ста вље ну зе маљ ску из ве сност и по ре дак ства ри, бар оних 
опи пљи вих. (Руб)

Спо кој осе ћа ња отрг ну то сти од по ни шта ва ју ће зби ље, тре ну так је рав но те же из-
ме ђу чи стог ди са ња и чи стог са зна ња, „јед на чи на ус хи та и че ме ра“, де ти ње оп чи ње-
но сти и ду бо ког про зре ња – чи ја ће крат кост по тра ја ти ко ли ко сне жни цвет, оста вља-
ју ћи иза тог тре на ко ле бљи ве рав но те же, ма ло чу до жи вот ног, про чи шћу ју ћег елик-
си ра, удах сло бо де, ко ја ће се ипак, јед ном, и у не че му, не где, об и сти ни ти. 

Уо ста лом, ни је ли још у Раз ме ни да ро ва Гор дић за пи сао: 

Ствар 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.

Ства ра ње ди са њем, убр за ном тра ком по сто ја ња кроз вре ме и жи ву, не по сред ну 
сва ки да шњи цу, с по гле дом пу ним ствар них опа жа ја, ствар них до ди ра са тлом, при-
ро дом, љу ди ма, тај но во о ства ре ни до дир са жи вот ном суп стан цом, не из ре ци во је 
бо гат ство ства ра лач ких прет по став ки. Лир ски за пи си Слав ка Гор ди ћа та ко су нај бли-
жи они ма ко је ра ђа по ет ска ин спи ра ци ја, и чи ји су пло до ви по ет ски дра гу љи. Упра во 
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ка ко је пи сао Че слав Ми лош, у сво јим ва зда шњим от по ри ма и сум ња ма спрам по ру ка 
„ве ли ког“, иде о ло ги зо ва ног све та.

Пре све га, ја сам де фи ни сао по е зи ју као „стал но тра га ње за ствар ним“, и она то без 
сум ње је сте; 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. Тај еле мен тар ни кон такт, ко ји мо же 
да се про ве ри по мо ћу пет чу ла, ва жни ји је од би ло ко је мен тал не кон струк ци је. Да не ис-
пу њи ва же ља по стиг не ми ме зу, да бу де вер на не ком де та љу, чи ни по е зи ју здра вом и пру-
жа јој мо гућ ност да пре жи ви пе ри о де ко ји су мал те не не за ми сли ви.

Ни су ли за пи си Слав ка Гор ди ћа, у овој ди мен зи ји, по ред и упр кос све га, ве ра у је-
дан по се бан, ау тен ти чан свет ре ал но сти, ко ја „не ис пу њи вост“ же ља су спрег ну тих 
про јек то ва ним кон цеп ти ма жи вље ња, по ме ра у чист про стор јед на чи не „ду ше и ду ха“, 
а без број ним бо ја ма ствар но сних сми ра ја и олу ја, име ну је и моћ лир ског би ћа да их 
при хва ти у њи хо вој зби љи, сми сао, да ју ћи им ау тен тич не бо је и не у га си ви сјај, сред 
све га про ла зног. 

Шу ми и шу шти сеп тем бар у про шап та ним сло го ви ма, у кро шња ма и под сто па ли ма, 
у ли шћу по шкро пље ном рђом, или сквр че ном у фи ше ке и ча у ре, у ху ју ве три не и шкри пи 
ро жни ка у кро во ви ма од гра ња кроз ко је по гле ду је сјај из бру ше не пла ве ти, сеп тем бар 
сун чан, чист и зво нак као пра зник у де тињ ству, као школ ски из лет, пун жа го ра и све тле 
ти ши не, ши ри не, ви си не. (Руб)

На ру бу по ет ског и ствар но сног, на ру бу из ван ру ба, у пу ца њу про сто ра, по на вља ња 
све га што из но ва ће из ре ћи не ки цвр кут, не ки деч ји жа мор, јед ном. А што је, пре све-
га, као и о мно гим дру гим ски ца ма на па пи ру и у ду ши, ухва тио је дан при зор ду бо ког 
до ти ца ја зби ље, је дин стве них лир ских за пи са Слав ка Гор ди ћа. Јед ном, у тре ну, или 
увек, крх ко, али не по ре ци во: 

Над на ра слу во ду, што пре пла вљу је гу сте там но зе ле не кро шње вр ба и то по ла, над-
не ли се злат ни свећ ња ци ди ви зме и бе ло-ру жи ча сте ча шке сле за. Као пре де сет хи ља да 
го ди на. Као по сле де сет хи ља да го ди на. (По сле ру ба) 

Као пре дах, пе сни ку про ла зно сти. 
Као уте ха. Тр ка чу са лен том од сне га, увек из но ва над не по ми ри вим об рон ци ма 

ам би са, где пре би ва веч на тај на о се би и дру ги ма, не по бе ди ва, по пут „ду би не зе мље 
и мо ра“, као „мр ва нео т кри ве ног и не про у че ног ми не ра ла“. 

С но вим ам би сом, ко ји об је ди њу је две књи ге по себ них и суп тил них лир ских за пи са, 
о ра њи вој и ра ње ној исти ни су бјек та, ко ји као сред веч но сти од пре хи ља де го ди на 
и по сле хи ља де го ди на, оста је по сле ру ба, ка ко сто ји у исто и ме ној књи зи. „Тај на и себи 
и дру ги ма: увек у са ми ци без зи до ва...“


