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АПО ТЕ О ЗА НЕ ВИ ДЉИ ВОМ

Слав ко Гор дић, По сле ру ба, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2020

Пи шу ћи збир ку „крат ких уо ча ва ња и раз ми шља ња о нај ва жни јем: 
о жи во ту и смр ти, о Бо гу и чо ве ку, о љу ба ви и ства ра ла штву, о при ро ди 
и је зи ку”, Ми ха ил Еп штејн сво је раз и гра не ми кро тек сто ве са ку пље не 
у књи зи Ле пљи ви ли сти ћи име ну је ин те лек ту ал ним аван ту ра ма и про
во ка ци ја ма, не сва ки да шњим, спрам чи та лач ког ума за дир ку ју ћим, ау то
и ро нич ним и па ра док сал ним ми сли ма ко је, опи ру ћи се ика квом си стем
ском обе леж ју, тра га ју за не у хва тљи вим, че сто за чуд ним су шти на ма 
„за хва љу ју ћи ко ји ма нам се жи вот пре тва ра у опа сну аван ту ру, а ми сао 
– у чу ђе ње”. Ана ло ги ју са ли те рар ним тво ре ви на ма ова квих свој ста ва 
Еп штајн на ла зи у пој му ле пљи вих ли сти ћа ко је, у жан ров ском сми слу, 
сме шта из ме ђу афо ри зма и есе ја, а у се ман тич ком по гле ду раз у ме ва 
дво стру ко: као про лећ не ли сти ће чи ји ра ни, не раз ви је ни об лик под се ћа 
на ми сли у њи хо вом за мет ку, али и као ле пљи ве, па пир не ли сти ће на 
ко ји ма бе ле жи мо крат ке ути ске и ре флек сив не ски це. Ко ли ко бли ста во 
и на дах ну то ова ква по е ти ка ле пљи вих ли сти ћа мо же да бу де оства ре на 
све до чи ре цент на књи га Слав ка Гор ди ћа По сле ру ба, ко ја је, мон те њев
ским ре чи ма ка за но, по ма ло од све га: бли ска је есе ју за хва љу ју ћи по
ли ва лент но сти ви зу ра ко је пред ме ту про ми шља ња да ру ју из не на ђу ју ћу 
ви ше слој ност, дис тан ци ра њу од де ци ди ра ног на че ла и по рет ка, те ма ти
зо ва њу фраг ме на та ис ку ства и руб них по је ди но сти; срод на је афо ри зму 
по сво јој кон ден зо ва но сти, ду хо ви то сти и при вид но јед но став ном из
ра жа ва њу ми сли/сли ка чи ја су ге стив ност за пра во се же до ни воа уни
вер зал них исти на; са свим при сна жан ру днев ни ка и ње му има нент ној 
ин тим ној ин то ни ра но сти, вре мен ским си ту и ра њи ма (ко ја су у По сле 
ру ба спо ра дич на) и опи си ва њи ма сва ко днев них до га ђа ја. Ипак, су шти
на Гор ди ће ве књи ге нај ин тен зив ни је се об и сти њу је он да ка да се она 
чи та и осе ћа као су сре ти ште по ет скоме ди та тив них тек сту ал них ми ни
ја ту ра за че тих у уму/ду ши су бјек та пе снич ке осе тљи во сти за уну тра шња 
и спо ља шња пре ви ра ња, ка да се ти кон тем пла тив ни (са мо)раз го во ри – 
јер у књи зи при сут но пи са ње у дру гом ли цу под јед на ко се обра ћа и 
оно ме ко ји пи ше и за ин три ги ра ном чи та о цу – опа жа ју као жи вот не, 
жи вах не, оштро ум не му дро сти, ка ко је то већ Ђор ђе Де спић у про ниц
љи вом и де таљ ном тек сту „По е ти ка сре ди шта Слав ка Гор ди ћа”, по го во ру 
ове књи ге, при ме тио.

Ши ро ка те мат ска и осе ћај на ска ла, хи по ста зи ра на у прет ход ној 
Гор ди ће вој књи зи Руб, очу ва ла је сво ју ра зно вр сну при ро ду и у овом 
ли те рар ном оства ре њу би ва ју ћи опле ме ње на ка ко уво ђе њем но вих те мат
ских пре о ку па ци ја и идеј них сло је ва, та ко и све жим по гле ди ма на ста ре, 
већ про ми шља не од ред ни це. У Ру бу дис крет но при сут на те ма смр ти 
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ар бо ри зу је се у По сле ру ба на не ко ли ко ни воа, те ју нак по ет скоме ди
та тив не ми кро про зе ра све тља ва ефек те ко је уче ста ле смр ти у ње го вој око
ли ни оства ру ју на ње го во би ће (осе ћа ње ужа са, бес по моћ но сти, ап сур да 
пред не по врат ним не стан ком, кри ви це, али и сти да „јер над жи вља ва мо 
сво је ис пи сни ке”), кон тем пли ра о до са ди као ме та фо рич ком уми ра њу, 
али и за ди ре у пи та ња ан тро по ло ги је смр ти су ге ри шу ћи ди стинк ци ју 
из ме ђу смр ти ка ква се не кад оства ри ва ла и ње ка ква се ука зу је да нас: 

Смрт би ва пу ко тех нич ко пи та ње. Што зна чи и ор га ни за ци о но, ад ми
ни стра тив но, фи нан сиј ско. Не ви ше про блем ума, по трес ду ше, бол ср ца. 
Смр ти ви ше ни је ну жна ни ма ска, ни об ред, ни за лу ђи ва ње – ни ка кво 
ко сти ми ра ње ко је би исти ну са кри ло или убла жи ло.

Тек сту ал ни су бје кат под јед на ко бри жан по глед упу ћу је и ка ра
зно ли ким соп стве ним и људ ским сла бо сти ма, не до лич ним по ми сли ма, 
ка ја њи ма (јер „нај ви ше смо бо ла на но си ли они ма ко ји су нас нај ви ше 
во ле ли”), вар љи во сти ма сре ће и са њи ма спле те ним не мар ним и не пра
во вре ме ним уви ђа њем пра вих при ли ка, ка фра пант ној ци ви ли за циј ској 
нео се тљи во сти спрам ту ђег стра да ња и пат ња ма ко је би се, у скла ду са 
хри шћан ском ето сом, раз у ме ва ле као вид ми ло сти, по твр ђи ва ња ве ре 
и „по врат ка се би и до му”. 

Већ овом ми шљу о соп стве ној спо зна ји кроз пат њу апо стро фи ра но 
је пи та ње мо гућ но сти са зна ва ња и од го не та ња чо ве ко вог иден ти те та, тај 
те шко раз мр си ви чвор ау то би о граф ског дис кур са, и ујед но аспект ко ји 
ин тен зив но и фре квент но за о ку пља ме ди та тив ног ју на ка ове књи ге збу
ње ног сво јом про тив реч ном и па ра док сал ном при ро дом. Ми сао из Ру ба 
о ди вер зи те ту на ших уну тра шњих по јав но сти из ра же ном до те ме ре да 
се из ми че осло нац пси хо ло шком кон цеп ту лич но сти („Не ма лич но сти, 
мо гу ћи су тек ку си жи во то пи си”) бо ко ри се у ви ше пра ва ца и у књи зи 
По сле ру ба. У њој су бје кат уви ђа он то ло шку ам би ва лент ност чо ве ка („и 
ан ђео и звер, и си тан и уз ви шен, и лу кав и ве ли ко ду шан”) и жи во та („Није 
ствар но са мо оно што је ру жно. Ствар на је и ле по та, и пле ме ни те по бу де, 
и то ли ка до бра де ла и ча сни по ступ ци”); опа жа соп стве ну па ра док сал
ност (же ља за са мо ћом и же ља за ин тер ак ци јом у не пред ви ди вом ма ни
фе сто ва њу) и ди фе рен ци ра ност на спољ ни, ви дљи ви део би ћа и ње гов 
уну тра шњи, не тран спа рент ни свет обе ле жен мул ти пли ка ци јом соп стве
ног ја: „То ли ка на ша ја – исто вре ме на и на из ме нич на – пра ве од на шег 
жи во та цир кус и ла кр ди ју.” Упра во из тог је згра про из и ла зи екс пли цит на 
за пи та ност тек сту ал ног су бјек та о свом иден ти те ту („Ко си ти, на из ме
нич но и у исти мах? Бри жник, пре га лац, са ња ло, ко ме ди јант?”), као и 
ње го ва спо зна ја о соп стве ној срод но сти са ли ком „про теј ског Пор ту гал ца” 
Фер нан да Пе сое, ко ји је, сум њи чав пре ма је дин ству сво је уну тра шње кон
сте ла ци је, пе сме пот пи си вао мно штвом хе те ро ни ма. Да се би ће тек сту
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ал ног ју на ка раз два ја на два за себ на све та – јав ни и скри ве ни – и да је 
упра во по то њи исти ни ти ји и ва жни ји, нај си ло ви ти је се осе ћа у фраг мен
ти ма у ко ји ма су бје кат ре тро спек тив но са гле да ва мно штво сво јих ми
ну лих оба ве за, уло га и за ду же ња, вре ме про ве де но на ду гим сед ни ца ма, 
ка да га је од по зи ци је „ма лог за врт ња у ве ли кој кон струк ци ји оп штег 
жи во та и ак ти ви зма” ис ку пљи вао упра во уну тар њи, скро ви ти двој ник, 
ње го ва „на ив на бо дрост”, са ња ри је пу не рав ни чар ских/брд ских ста за, 
по дне ва, усе ва и при се ћа ње на ду хо ви ту ми сао Лу дви ка Ва цу ли ка: „Шума 
је та ко ле па – за раз ли ку од кон фе рен ци је.”

Се ћа ња озна че на у Ру бу као „ис коп не ли свет и свест”, „про зрач на 
оп на ни чег”, фи гу ри ра ју као ре ле ван тан мо тив и у књи зи По сле ру ба 
ре а ли зу ју ћи сво ја зна че ња у три сме ра: се ћа ња ко ја се ти чу лич них до
га ђа ја и ис ку ста ва (ути сци на кон го ди шњи це ма ту ре, по гре ба бли ских 
осо ба, шет ње уни вер зи тет ским квар том, Ли ман ским пар ком, тр ча ња 
по ред Ду нав ца), по том кон тем пла ци је уни вер зал ног пред зна ка о успо
ме на ма, њи хо вој рас ту жу ју ћој ни штав но сти, ка у стич ној сна зи, утвар ној 
при ро ди, по ри ву да све ми ну ло улеп ша ва ју и све про ла зно обе смр ћу ју 
и, нај зад, се ћа ње у исто риј ском сми слу, схва ће но као пам ће ње ко лек ти ва. 
Ис каз – „Ап со лут но је не се ћа ње на истом ра сто ја њу од смр ти и жи во та. 
Име му је глу пост” – фи гу ри ра не са мо као па ра диг ма ти чан при мер 
Гор ди ћу свој стве не лу цид не је згро ви то сти не го и ука зу је на бли скост 
та квог ста но ви шта са про грам ским на че лом Ива на В. Ла ли ћа о не се ћа њу 
као од ли ци про вин ци јал ног ду ха. На ко ји на чин и у ко јим се раз ме ра ма 
та кво за бо ра вља ње ко ор ди на та за да тих у ба шти ни ис по ља ва, еви дент но 
је у ре до ви ма ко ји ка та ло шки ре фе ри ра ју на ак те ре ма те ри ја ли стич ке 
ци ви ли за ци је: 

Тре ба са мо по гле да ти (...) дру штве не лут ке опи је не плит ком и про
ла зном ре пу та ци јом, та ште ко ли ко и упор не лов це на сла ву, за пе ње не 
ис те ри ва че прав де и исти не, хлад не екс пер те и ефи ка сне ор га ни за то ре 
ује ди ње не на по слу три ча вог пре у ре ђи ва ња при вид не ствар но сти или тек 
ње ног је зи ка, нај по сле или по нај пре вр хов не во ђе, по лу све сне или не све
сне да су са мо за ме њи ве алат ке при кри ве них и без ду шних го спо да ра 
све та.

Оштри ца дру штве не кри ти ке, им прег ни ра на до сто јан стве ним то
ном ко ји не под ле же еу фе ми зми ма и од ступ ни ца ма у пи та њи ма исти не, 
за хва та и те му свет ских зло де ла („Нем ци у На ми би ји, Фран цу зи у Ал жи ру, 
Бел ги јан ци у Кон гу: зло де ла ра чу на ју с крат ким пам ће њем и сен ком ве
ћих зло де ла”), по том те му ро до љу бља („и ен гле ски и не мач ки па три о ти
зам укљу чу ју им пе ри ја ли зам. У срп ском слу ча ју, зна мо, ка жњи во је и 
де фан зив но ро до љу бље”), као и про блем ре ла ти ви за ци је исти не у слу
ча ју тзв. ху ма ни тар не ин тер вен ци је 1999. го ди не, по ја ве ста кле них ви
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ше спрат ни ца што на ли ку ју уред ним за тво ри ма, те по сто ја ње си му ла
кру ма као вла да ју ће де тер ми нан те са вре ме ног све та. 

Ако се чо век то ком свог зем ног тра ја ња не пре кид но су о ча ва са тру
сним, де ста би ли зу ју ћим ка рак те ри сти ка ма окол ног све та и соп стве ним 
иден ти тет ским апо ри ја ма, при род но ис кр са ва пи та ње о мо гућ но сти по
сто ја ња уте шних пре де ла, на ро чи тих ег зи стен ци јал них упо ри шта чи ја 
би по сто ја ност бо дро осми шља ва ла жи вот ме ди та тив ног су бјек та. По ме
ну та те за да се онај скри ве ни део би ћа и не до ку чи вост ње му има нент на 
пер ци пи ра ју као по вла шће ни про стор, је ди ни истин ски об лик ау тен тич
ног тра ја ња, у по ла гла са от кри ва зна чај но сми са о но је згро књи ге спле те но 
са пи та њем од но са из ме ђу на уч ног зна ња/ра зу ма и ве ре/тај не/спо зна ва ња 
ср цем. За у зи ма ју ћи ау то и ро ни чан став пре ма соп стве ном ја, чи ју за пи
та ност у по гле ду раз у ме ва ња по је ди них ме ста хри шћан ског уче ња (по
пут те о ди це је) име ну је „му ца вим иш чу ња ва њи ма”, тек сту ал ни су бје кат 
уви ђа да на у ка по ри че чу до у име ра зу ма прем да је из ве сно да „ни ка кво 
зна ње ни је пут до кључ ног пи та ња, а ка мо ли од го во ра!” Та ко се ве ра у 
ве ру, у оно што је не ви дљи во и нео пи пљи во, као и чо ве ко ва буд на спрем
ност на ува жа ва ње жи во та у ме ри, са мо пре ко ру и ка ја њу ис по ста вља ју 
као пр ви уте шни, спа со но сни ба сти он: 

Рђа ве су по ми сли че шће и бр же од до брих. Са мо им се мо ли твом и 
са мо над зо ром – ма кар и по ма ло ка сне ћи – мо же мо од у пи ра ти. Не би ва
ју ћи ни кад си гур ни да смо та квом рев но шћу по ста ли бо љи.

Те ма при ро де, у Ру бу озна че на као „пр вот на при сност”, у књи зи По сле 
ру ба опа жа се као под сти цај за ре флек сив ну ак тив ност су бјек та што 
ре зул ти ра ис ка зи ма уни вер зал не вред но сти (та ко пе сак ко ји искри на 
ста зи ево ци ра у су бјек ту ми сао да је све прах и да се у прах све вра ћа), 
али и као не до ку чи ви, ди на мич ни, по лет ни свет хам ва шев ски ег зал тира
не фа сци на ци је „не мим го во ром би ља”, фло рал ним спо ко јем и ле по том, 
пан те и стич ком те жњом за ста па њем са би ос фе ром. Бе ле же ћи знат но 
ви ше им пре си ја о ле ту не го о дру гим до би ма го ди не, у књи зи се об ли кује 
спе ци фич на ди ја лек ти ка ле та: оно је, с јед не стра не, оми но зно, „по не кад 
сли ка па кла, или па као сам”, јер по пут фа тал не, без ду шне за вод ни це 
раз го ре ва плот ски, пу сто лов ни по рив утвар но ожи вља ва ју ћи же ље и 
њи хов уби лач ки сјај ко ји би ва ља ло са вла да ти; с дру ге стра не, ле то сво јом 
јар ком све тло шћу под сти че ме та фи зич ка раз ми шља ња и са ња ри је о не
ви дљи вом и не про зир ном, под сти че са мо за бо рав чи не ћи да соп стве не 
му ке де лу ју да ле ко, те сво јим рас ко шним не бе ским сја јем и ве ге та ци јом 
пре ра ста у „чу де сно, пла во рас па ме ће ње”, у „жа нр над жан ро ви ма у 
по е зи ји ћу дљи вог Твор ца”. Ова ква ам би ва лент на сли ка ле та до се же 
па рок си зам у ис ка зи ма да је „ле то лу ди ло са два пред зна ка”, јед на „об
зна на ди ја лек ти ке ра јаипа кла, за ко ни тог је дин ства уз ле та и су но вра та” 
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што ини ци ра осе ћај чо ве ко ве сте шње но сти си лом ко ја исто вре ме но и „по
ди же и су но вра ћу је”, ко ја, ка за но у ду ху Пе ки ће ве лајт мо тив ске ми сли 
из Злат ног ру на, жи вот да је и жи вот узи ма. Упр кос ова квој хи ро ви тој 
на ра ви ле та, тек сту ал ни су бје кат и ње га и при ро ду до жи вља ва као вре ме/
про стор у ко ји ма се соп стве на исти на об зна њу је, као још јед но по тен ци
јал но спа со но сно утвр ђе ње: при се ћа ју ћи се ка ко је у де чач ким да ни ма 
же лео да по бег не од зе мље, усе ва, же ђи и за мо ра ко ји рад на пше нич ним 
по љи ма прет по ста вља, он на кнад но уви ђа „да си упра во тад и ту био 
нај ви ше свој и на сво ме”. Нај зад, про на ла же ње из вор но сти и из ба вље ња 
у не у хва тљи вој, нео пи пљи вој, не ма те ри јал ној сфе ри, по нај ви ше оној 
ко ја под ра зу ме ва ве ру и при ро ду, нај ја сни је се ис по ља ва у са свим пе снич
ки сен зи бил ној спо зна ји да би „у дру гом жи во ту ва ља ло учи ти бо го сло
ви ју, бо та ни ку и ме ха ни ку обла ка”.

Ау то по е тич ка од ре ђе ња из не та у књи жев ном де лу Руб, а под јед на ко 
ре ле вант на и при ме њи ва на књи гу По сле ру ба, ука зу ју на при су ство дис
крет не, скром не ау тор ске све сти ко ја пре ма соп стве ном пи са њу не гу је 
уз др жан, ау то и ро ни чан и жо ви ја лан став, те сво је ме ди та тив не фраг
мен те озна ча ва као „гра ди во за ро ман си ра ни днев ник јед ног чу да ка, 
чи тан ку при ро де и дру штва јед ног на ив ка, хер ба ри јум ње го вих мла ких 
и ма гли ча стих сен за ци ја, са мо тра же ње не ког ко га под јед на ко збу њу ју 
соп стве на об лич ја и ту ђа ви ђе ња ње го вог би ти са ња”. Ако се, ме ђу тим, 
има у ви ду те мат ска ра зно ли кост де ла По сле ру ба, ње го ва ре флек сив на 
да ле ко се жност, је згро ви тост из ра за, уме ће ау тен тич но по ет ског уоб ли
че ња ми сли уте ме ље них на дир љи вој, су ге стив ној, гип кој му дро сти, 
ви спре на ево ци ра ња ра зних књи жев них фи гу ра (Ес хил, В. С. Ка ра џић, 
Ан дрић, Хри стић, Мак си мо вић, Ели от, На бо ков, Брехт и др.), он да се 
са свим не дво сми сле но ис по ста вља да је са гла ша ва ње са на ве де ним ауто
по е тич ким ста но ви шти ма не мо гу ће – из ра зи то ме ди та тив ни, на дах ну
то про ниц љи ви, је зич ки ве што фор му ли са ни Гор ди ће ви тек сту ал ни 
фраг мен ти са бра ни у књи зи По сле ру ба опа жа ју се као ди стинк тив на, 
ре ле вант на по ја ва са вре ме не срп ске књи жев но сти. 
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