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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

СЛАВ КО ГОР ДИЋ

ЛЕКЦИЈЕЛЕТА

Ве ли ке, ки пу ће зе ле не кро шње! Да их гле даш са ти ма. Да се 
пе њеш и ура њаш у њи хо ве овр шке, гра не и огран ке. Уз по ми сао 
ка ко би наш од ла зак био не у по ре ди во мир ни ји уз не чи је јем ство 
фло рал не ве ко веч но сти све та ко ји на пу шта мо.

У сте пи, цврч ци и зве зде. У гра ду, ни цвр ча ка ни зве зда. Ни 
са го вор ни ка. Је зик усрд но оп слу жу је пра зно сло ве. Ни ко не слу ша, 
ни ко не пи та. Сви па ме ту ју.

У мо ли тва ма де фи лу ју мр тви. Упам ће ни, ма хом, у бо дром и 
ве дром об лич ју и окруж ју. Као да је од јед ном по то нуо цео је дан 
свет, без оста та ка. Све тли ји и, за чу до, жи вљи од са да шњег.

Си о ран ми сли да чо век за пра во и не же ли спа се ње. Ду чи ћев 
„Нат пис” чи та мо као мо ли тву да смрт бу де ко нач на, а пут у ни
шта ви ло бес по вра тан. Ан дрић, на ме сти ма ко ја ни су за чи тан ке, 
сла ви не по сто ја ње. Па вло ви ћев лир ски ју нак ја ди ку је: о, да ли нас 
и му ка вас кр се ња че ка! Као да у за мо ру ста ро за вет них ду го веч
ни ка од овог све та пре би ва ви ше исти не о на ма не го ли у но во за
вет ној че жњи за но вим ве ком. 

Жи во јин Ра ко че вић пи ше о ме то хиј ским оса мље ни ца ма – 
Дра ги ци Га шић у Ђа ко ви ци, Ле по са ви Ма зић у Кли ни, Стој ни 
Не дељ ко вић у Ви да њу и Ста ни Пан тић у Ду гим Њи ва ма. Зби ља 
уме да над ма ши по е зи ју. Овај пут при зо ром оних „ко ји сво је до
мо ве и жи во те пре тва ра ју у сим бо ле и све до ке оп стан ка”. С по но
сом и хра бро шћу дру гу ју тр пље ње и смер ност. Да се по сти ди мо 
ми ко ји па ти мо од вру ћи не, до са де, за ви сти, не тр пе љи во сти, не
за хвал но сти Бо гу и бли жњи ма, сре ћи ко ју ма хом ни смо ни са чим 
за слу жи ли.

Све си да ље сам се би. Као рто ви раз би је ног ста кла што про
се ца ју пла стич ну ке су, твој се век, раз би јен у па рам пар чад, др жи 
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на оку пу тек ис та ње ним се ћа њи ма и све бле ђом све шћу да си то ти 
– у при зо ри ма и ме ђу би ћи ма ту ђим ко ли ко си туђ и сам се би. 

Тр чиш да ни ма, уза стоп но, по жи вој ва три. Мо жда би те мо
гао схва ти ти и оправ да ти са мо ЖанПјер Фај, ко ји (у пре во ду Ни не 
Жи ван че вић) пе ва ка ко „[...] је ди ни / ко ји оста ју нор мал ни су / 
па ци јен ти пси хи ја триј ског; они су / од се че ни од ствар но сти / и 
њи хо во / по на ша ње се не ме ња”. Ни по но сан ни скру шен, и да ље 
се чу диш сво јим очи ма – не до ку чу ју ћи от куд им то ли ко лу до сти, 
или хра бро сти, да све ви де друк чи је од дру гих. 

По сле не ко ли ко го ди на окле ва ња, од лу чу јеш да по се тиш ста
бла ко ја си во лео – ви со ка, ли сна та, гра на та, с ко ром пор це лан ски 
чи стом, бе лом, глат ком. При ступ и успо ме ну, ме ђу тим, за сти ру 
вр зи не ди вље ло зе и ку пи не над стр мо гла вим од ро ни ма и ја ру га
ма. Или је све бес по врат но, или је пут по гре шан.

Као да смо сви, од не куд, у вла сти ве ре у сво ју бе смрт ност – 
би ло да је по сре ди ин фан тил но осе ћа ње или смрт ноозбиљ на дог
ма. До каз та квог на шег на стро је ња – на пр ви по глед са мо ко ми чан, 
а при том и ин ди рек тан – пру жа и на ша не ис ко ре њи ва на да у не
ка кав но ви по че так. Не ма тог гу бит ка, раз о ча ра ња, бо ле сти, са зна
ња, укљу чу ју ћи и осве шће ње о ви со ким го ди на ма, ко ји нам не ће 
од шкри ну ти вра та у мо гућ ност, па и из ве сност, су тра шњег пре
ло ма са да шњег ста ња ства ри у бо ље, или ма кар друк чи је. 

На га ђа ли су: ка кав би био Пу шкин да је до че као ста рост. Не
ста шан и не у стра шив као и у мла до сти, кад у дво бо ју, оче ку ју ћи 
про тив ни ков хи тац, без бри жно је де тре шње? На Пу шки на, на 
Рем боа, СентЕг зи пе ри ја и Хе мин гве ја по ми шљаш док слу шаш о 
смр ти ве чи тог де ча ка Ми ро сла ва Ла зан ског. Са вр шен ство и ла ко ћа 
с ко јом се оба вља ју нај те жи и нај о па сни ји по сло ви чи не од ње га 
не раз лу чи во је дин ство пу сто ло ва и пе сни ка, ка кво смо сви про
сне ва ли у ра ним лек ти ра ма. 

Не ви ђе не по пла ве у Не мач кој, а оне у Ки ни ви ђе не пре хи ља
ду го ди на. Због не по су ста ле пан де ми је пра зни олим пиј ски ста ди
о ни у То ки ју. Не у га си ви по жа ри на Си ци ли ји, у Грч кој и Тур ској, 
у Си би ру. И у мај чи ном ти род ном ме сту, ра ни је ни кад ниг де не по
ме ну том Гор њем Хра сну, не да ле ко од Не у ма. Као да се све ан ти
у то пи је об и сти њу ју!

Зве зде, цврч ци, ру же, леп ти ри, оке ан по днев не све тло сти! 
Свет је гост и до ма ћин чу де сне свет ко ви не. Све док те од јед ном, без 
на ја ве, не по го ди гром до са де и бес циљ но сти. Кључ на лек ци ја ле та?

Ле то је вре ме не сре ћа и се ћа ња на ве ли ке не сре ће. Чи таш 
за пи се не дав но пре ми ну ле ста ри це о уста шким по гро ми ма из 1941. 
и 1943. у род ном ти ме сту. Са мо из јед не фа ми ли је у ја му је ба че
но или у ку ћи жи во спа ље но пе то ро, из дру ге ше сто ро, из тре ће 
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осмо ро, из че твр те де ве то ро. Усуд је но вим срод ством коб но збли
жио срод ни ке из раз ли чи тих на ра шта ја и с раз ли чи тим пре зи ме
ни ма. „Мо ја ба ба Сто ја”, бе ле жи ста ри ца, „има ла је шест кће ри и 
јед ног си на. Го ди не 1941. уби јен јој је син Јо во, три кће ри, пет 
зе то ва и ше сна е сто ро уну ча ди.” По ми шљаш ка ко је на ша тзв. 
кул ту ра пам ће ња, и кад је нај жи вља, не ко ри сна и не моћ на пред 
не у га си вим вул ка ни ма зла. А от пор наш уза лу дан? Или још увек, 
и по сле све га, ва ља ве ро ва ти Св. Ју сти ну Ће лиј ском: „Лик чо ве ков 
до ла зи до из ра за, до пра вог ра ста чо ве штва са мо кроз бор бу са 
злом у чо ве ку и све ту, са мо пре ко пер ма нент ног су прот ста вља ња 
ра зним об ли ци ма зла.”

Су де ћи по тво јим ра ни јим ис пи си ма, зло је и не у ни шти во и, 
у крај њој ли ни ји, нео бја шњи во. Та ко су, оба ве ште ни ји од те бе, чи
та ли Ја ко ва Бе меа, Ше лин га и Ру са Сеј мо на Фран ка, ко ји се, углав
ном, за до во ља ва ју за кључ ком да чо век има за да так да пре ва зи ђе 
зло, да га укло ни, а не да га об ја сни. Са знај ним пе си ми змом, али 
и де лат ним бун том и на дом, оди шу и ове че ти ри ре че ни це на шег 
Бо ри сла ва Пе ки ћа: „Зло се не мо же ни уни шти ти, ни ти из че га 
ство ри ти. Ње го ва ко ли чи на је стал на и не про ме њи ва. Та ко би 
мо жда мо гла да гла си не ка вр ста за ко на одр жа ња зла. Ме ђу тим, 
без об зи ра на јад не из гле де, по сто ји ре волт, по сто ји на да, по сто ји 
нај зад Си зиф ко ји гу ра свој ка мен.”

Чи таш Ко ре не – и фељ тон у По ли ти ци о од но си ма Бро за и 
Ћо си ћа. Мо жда ни ко као они ни је обе ле жио срп ски два де се ти век. 
Као да у ве ли чи ни пр вог има и не чег са тан ског, а у дру гог – анђе
о скона ив ног. А Ко ре ни, ми мо све ко ли ке ва жно сти да ле ко мет не 
на ја ве ви ше том ног еп ског до ку мен таимо ну мен та кaо да, по сле 
све га, нај ви ше пле не сво јим по ет ским пиг мен том, оним про бле
сци ма лир ске ми ло ште у ви ђе ном и ка за ном – и не за ви сно од 
цен та ра све сти и њи хо вог емо тив ног ре ги стра. Све че мер но, сви
ре по и бол но у уде си ма и на ра ви ма про та го ни ста убла жа ва свепри
сут на по е зи ја про сто ра – пре ров ских њи ва, ја бу ча ра, ме се чи не, 
ти ши не, вр ба, ја се но ва, сви та ња и ве че ри ко је се „при ми чу ду гим 
сен ка ма док сто пе сун ца оти чу Мо ра вом”. 

Не ко ли ко крат ких бо ра ва ка у се лу про ре ди ло и тр ча ња и 
чи та ња. У гра ду су ша спа ру ши ла трав ња ке и за ве ја ла плоч ни ке 
пре ра но опа лим, шу шта вим ли шћем пла та на, ја во ра, ли пе и ко шће
ле. У Ле то пи су чи таш Да ној ли ће ву пе сму „Крај ав гу ста”, с по
след њим ди сти хом: „Чо век, у пред је се њу пра зни ну до спев, / Шта 
је, до пу сти од јек и од сев...”

Пан де ми ја и све оп шта ау то мо бил ска тр ка узи ма ју свој да нак. 
Уче ста ле бо ле сти и смр ти ме ђу знан ци ма и срод ни ци ма. Кљу ча 
у да ле ком Ав га ни ста ну, кљу ча у на шој Цр ној Го ри. На Ко сме ту 
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Ал бан ци ту ку срп ску не јач, а у Ни шу Бје ло гр лић Ан то ни је ви ћа. 
Као да увек с нај ви ше жа ра ки ди шу сво ји на сво је. А ти? По о дав
но по ме тен, не ко ри стан и су ви шан у овом су мрач ном пред је се њем 
да ну бе реш ку пи не с Шеј ма сом Хи ни јем. Уз све дру ге кри ви це и 
за слу ге, по е зи ја и под мла ђу је? „Бу де ли ка сни ав густ ки шан, а 
он да сун це / Чи та ву сед ми цу по тра је, ку пи на са зре. / Пр во са мо 
јед на, сја јан пур пу ран гру мен / Из ме ђу дру гих цр ве них, зе ле них, 
чвр ста као чвор. / Јео си ту пр ву, ме со јој бе ше слат ко / Као гу сто 
ви но: крв ле та је у њој, / Она је зик бо ји и бу ди жуд њу за бра њем.” 
(Пре вео Ср ба Ми тро вић)

Уми ру и по след њи ме ђу ва ља ним глум ци ма. Ту роб ни да ни. 
Африч ку же гу нео по зи во сме ни ла ки ша и сту ден. Тр че ћи пе ри
фе риј ским ули ца ма, за о би ла зиш и пре ска чеш, с про мен љи вом 
сре ћом, блат не ло кве. Ни кад ни си ис тра јао у ис пи ра њу исти не о 
од но су и ме ри ствар ног и глу мље ног у сво ме бив ство ва њу. Или је 
сва чи ји жи вот, не из бе жно, ме ша ви на и игра ла жи са исти ном, 
по јав ног са по тај ним?

На дан Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це, на слу жби и при че
шћу, пре пун храм Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја. Мно го мла дих и сре
до веч них. Са мо ни кад ни ког, го ди на ма већ, из на ше твз. ели те, 
по ли тич ке, ме диј ске, на уч не, умет нич ке и књи жев не. Ни је ли лаж 
со со ли ово га све та?

У по след њем да ну ав гу ста, по сле ки шног ју тра, гра ну ло сун це. 
Тр чиш ро сним трав ња ци ма, ас фал том из ле пље ним ра зно бој ним 
ли шћем, вла жним пу тељ ци ма пред гра ђа. У по врат ку, не по зна том 
ку ће вла сни ку из кла сне не тр пе љи во сти и ин фан тил ног ина та от
ки даш дветри смо кве и дветри ру же. С пр сти ма умр ља ним млеч
но бе лим со ком не до зре лих пло до ва и кр вљу ко ја је, да ка ко, це на 
зре ле ле по те, пре ту раш по пам ће њу сва ко ја ке на сло ве, од Мле ка 
иско на и Свет ко ви не ру жа до Тол на и је вог Кри ка ру же. Ту је, пре 
свих, и Тер ту ли јан, ко ји је, ка жу, пре осам на ест ве ко ва, био дир
нут ле по том ру же, као и „јед не шкољ ке у би ло ко јем мо ру, јед ног 
пе ра пољ ске пти це”, те и про тив но ми шље њу да ма те ри ји не ма 
ме ста у бож јем цар ству. И та ко, и кад бес при зор но ски таш, оно си 
(бор хе сов ски ре че но) што чи таш. 

Сун це у гра њу, гра ње у сун цу! Ја бла но ви и пла та ни над ра
ста ју осмо спрат ни це. У ви си ни и уна о ко ло пе на сти обла ци ма ле
ни и не по мич ни. Хи таш на по ље, с де чач ком же љом да бу деш у 
исто вре ме на сто ме ста. А он да за ста јеш, као Де сан ка у сво ме 
ди сти ху: „Свуд бих мо гла да кре нем, / и за то не знам ку да.”

Да на ра стан ку не за жа лиш, као Ко ста Па ла ма, за про пу ште
ним дру го ва њем с при ро дом! Ево те, по сле ду же па у зе, на Шо дро
шу. Тр чиш по ред ду нав ског ру кав ца, пла вог не бе ског огле да ла са 
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сре бр на стим од бле сци ма, не на ру ша ва ју ћи глу во не му оса му рет
ких ри бо ло ва ца. Уди шеш ми ри се во де, пе ска, вр ба ка и без и ме них 
жу тих цве то ва. Го ди на ма по на вљаш, дру ги ма и се би, ка ко би у 
дру гом жи во ту из у ча вао са мо бо та ни ку и бо го сло ви ју.

Ов де би Ро за нов има шта да ви ди, до так не, по ми ри ше и ослу
шне: шу шти опа ло ли шће бо је зла та, ба кра, рђе и ду ва на. А по да
ље од др во ре да, у пре го ре лој ота ви до ско ра цвет не ли ва де, тек 
по ко ји во до плав и бе ла удо ви ца. Зу риш у тра го ве ле та са осе ћа њем 
не ког ко ту се ту до жи вља ва пр ви или по след њи пут у ве ку. 




