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хришћанскеистине. Оне су све до чан ство не мо ћи да се су о чи са све том 
у ње го вом кон крет ном исто риј ском ви ду.

4) Ко нач но, Коларићјезаговорникутопистичкогучењаиактив
ностиусмеренихнапотраживањедругачијих,алтернативнихпара
дигми,моделаимеђуодносакојићеунапредитипостојећестање. 
Из над све га, ау тор Хри шћан ства и умет но сти пре но си ду го го ди шње 
и плод но ис ку ство тра га ња за умет но шћу ко ја ни је под зна ком иде ја и 
кон це па та, иа ко се у њи ма огле да, већ под зна ком но вог жи во та, као 
истин ског ре а ли те та.

Др Ја на М. АЛЕК СИЋ
На уч ни са рад ник
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ИНТЕЛЕКТУАЛАЦУВРЕМЕНУЕКСПЕРТА

Слав ко Гор дић, Ме ђу сво ји ма, Ака дем ска књи га, Нови Сад 2020

У лу цид но по ста вље ној ди ле ми на кра ју тек ста под на сло вом „Је
зик и пи смо: гре си и огре ше ња др жа ве и стру ке”, ко ји се на ла зи ме ђу 
оста лим тек сто ви ма пи са ним на раз ли чи те те ме и раз ли чи тим по во ди
ма, у књи зи Ме ђу сво ји ма, у ди ле ми ко ја сво јом лу цид но шћу пре ци зно 
от кри ва да ди ле ме за пра во не ма, про фе сор еме ри тус Слав ко Гор дић 
су бли ми ра све оно што пред ста вља основ ни тон и дух ове књи ге – а то 
је од го вор ност по је дин ца и на ро да, за сно ва на на по зна ва њу и пре по знава
њу свог и соп стве ног у кул ту ри, ме ђу прет ход ни ци ма, али и по том ци ма. 
Отуд реч од зив, ко ју ко ри сти да би на гла сио по тре бу за по ве за но шћу са 
соп стве ном кул ту ром. Ево те на вод не ди ле ме ко ја се раз от кри ва у кон
струк ци ји про фе со ра Гор ди ћа: „Ако истин ско и до след но по што ва ње 
Уста ва и на ја вље но пре ци зи ра ње за кон ских од ред би не за у ста ве тренд 
на шег кул тур ног са мо по ри ца ња, за ко ју го ди ну не ће би ти ћи ри ли це, па 
ни бри ге за не што че га смо се од ре кли. А бу ду ћи исто ри ча ри ће на га
ђа ти да ли је био по сре ди гло ба ли стич ки фа тум или сра мот ни не хај и 
ку ка вич лук”.

Не по ри чу ћи да по сто ји гло ба ли стич ки фа тум, Слав ко Гор дић, 
цр пе ћи ин те лек ту ал ну и мо рал ну сна гу из по зна ва ња соп стве не кул ту
ре, ње них ви со ких до ме та, на од го вор ност за евен ту ал ни по раз по зи ва 
пси хо ло шкосо ци о ло шки ме ха ни зам са мо по ри ца ња и од ри ца ња од се бе 
– да кле, на кра ју, без об зи ра на све спо ља шње ути ца је, кри ви ће мо би ти ми. 
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У кон струк ци ји тог ме ха ни зма са мо по ри ца ња, ако до кра ја по ку ша
мо да ис пра ти мо ове две на ве де не ре че ни це, по Слав ку Гор ди ћу, на ла зе 
се не хај и ку ка вич лук. Шта под ра зу ме ва под не ха јем и ку ка вич лу ком, 
ау тор ће, па жљи вом чи та о цу, ко ји не тра жи го то ва ре ше ња, екс перт ска, 
от кри ти оста лим тек сто ви ма ко ји се на ла зе у oвој књи зи. 

Књи га је по де ље на на два де ла. У пр вом де лу књи ге на ла зе се тек
сто ви ко ји пред ста вља ју до пу ну и про ду бљи ва ње ра ни јих ау то ро вих 
чи та ња Шан ти ћа, Ду чи ћа, Иве Ан дри ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, Ми ла на Ка
ша ни на, Ми ла на Ра ду ло ви ћа, Сло бо да на Ра ки ти ћа, Та ње Кра гу је вић и 
Сте ва на Тон ти ћа, за тим ту се на ла зе и „Фраг мен ти о Ми ла ну Пра жи ћу” 
и „Мар ги на ли је о Лај ко вач кој пру зи Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа”. Дру ги 
део књи ге Ме ђу сво ји ма, оби мом ма њи, чи не из ла га ња на окру глим 
сто ло ви ма, об ја вље на у пе ри о ди ци или те мат ским збор ни ци ма: „Ко со во 
и Ме то хи ја: пет под се ћа ња”, „Ау то шо ви ни зам и ко смо по ли ти зам”, „Ин
те лек ту а лац у сфе ри по ли ти ке”, по ме ну ти текст „Је зик и пи смо: гре си 
и огре ше ња др жа ве и стру ке” и текст „О срп ском кул тур ном обра сцу, 
кор пу су и про сто ру – из да на шњег вид ног угла”.

Кад на гла ша ва суп тил не ве зе из ме ђу пе сни ка, из ме ђу Шан ти ћа и 
Зма ја, из ме ђу Шан ти ћа и Во ји сла ва Или ћа, на рав но, ве зе ко је ус по ста
вља Шан тић са ре че ним пе сни ци ма (ма да ни је не мо гу ће ни обр ну то, 
пе сни ци, пи сци уоп ште, ус по ста вља ју ве зе ка ко са прет ход ни ци ма, пре
ци ма, та ко и са по том ци ма, уко ли ко су, на рав но, зна чај ни пе сни ци – та 
ан ти ци па ци ја или чак пре у зи ма ње од по то ма ка, свој стве на је ве ли ким 
ду хо ви ма), про фе сор Гор дић име ну је као од зив (те би, у том слу ча ју, 
ан ти ци па ци ја зна чи ла по зив, по зив по том ци ма). Де ли кат ност тог од зи ва, 
од но сно по зи ва, ди ја ло га или по ли ло га ко ји се ус по ста вља ме ђу пи сци ма, 
ви дљи ва је, вр ло че сто, пре у ду ху не го у сло ву ко је је ме сто су сре та. 

По зна том ње го шев ском тре нут ку пе сме „Ми зна мо суд бу” (1907), 
чи ји за вр шни тер цет гла си: Све та ко да ље, та мо, до Гол го те, / И кад нам 
му шке уз ме те жи во те, / Гро бо ви на ши бо ри ће се с ва ма!, прет хо ди ла је 
слич на, брит ко ин то ни ра на за вр шни ца пе сме „Се о ба” (1902): Не иди те, 
бра ћо, од род ног пра га, / Јер му че ној зе мљи му че ни ка тре ба... // Тре ба му
шке сна ге и ви те шких ру ку, / Тре ба Оби ли ћа и сло бод них ла ва... / Тре ба 
ва ше смр ти и ва ши јех му ка... Пре про фе си о нал них љу би те ља књи жев но
сти, кри ти ча ра и исто ри ча ра, би ће да је ову пе сму нај бо ље про чи тао пе
сник Тин Ује вић. „Тај по след њи окрут ни стих, то не сми ре но тре ба, тре ба 
смр ти, тре ба му ка, тре ба му че ни ка”, пи ше Ује вић, „то је ве ли ка ри јеч, 
да ле ко од обич ни јех рас пла ка но сти отаџ бин ских сти хов них је ре ми ја да, 
ве ли ка ри јеч ко ју је тре ба ло ка за ти, и то упра во да нас! То је бла го сло вље на, 
ве ли ка без об зир на ри јеч до ба че на по пут за по ви је ди, ко ја ис ти че ну жност 
жр тве и на ла же без у вјет ност при је го ра хе рој ско га [...] Сми сао је, да кле, 
ње го ве па три от ске по е зи је про по ви је да ње ср ча но сти, не у стра шљи во сти: 
не пла чи мо, бо ри мо се [...] Ка ко је ње го ва вје ра сло бо да и до мо ви на, ње гов 
је мо рал енер ги ја му жа.” (Слав ко Гор дић, Ме ђу сво ји ма, стр. 22)
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Ре че ни ца про фе со ра Гор ди ћа, као ком пе тент ног чи та о ца, ле ги ра
на је ње го ва ми сао раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма дру гих на ших ком
пе тент них чи та ла ца. Реч по ли лог, ко ју та ко и сам на гла ша ва че сто, 
основ ни је са сто јак ње го вог чи та ња и пи са ња. Ако по сто ји на чин да се 
чо век (и јед на кул ту ра уоп ште) при бли жи оном што би тре ба ло да бу де, 
то је је ди но овај на чин ко јим про фе сор Гор дић по сма тра срп ску књи
жев ност и пре ко ње срп ску кул ту ру, кључ ну за оп ста нак на ро да. 

Опре де ље ње да у тек сто ви ма ко ји ма се ба ви уо ча ва фи не, фи ли
гран ски кон стру и са не и ин те лек ту ал но ци зе ли ра не уви де, во ди про фе
со ра Гор ди ћа ка то ме да па жљи во би ра из соп стве ног ар се на ла зна ња и 
осе ћа ња и да суп тил но, ко ри сте ћи сте ри ли са ну ин те лек ту ал ну апа ра
ту ру, уче ству је сво јим тек сто ви ма у одр жа ва њу срп ске кул ту ре на ни воу 
ко ји омо гу ћа ва срп ском на ро ду ону вр сту огле да ња (ово огле да ти се 
тре ба раз у ме ти у сва три нај че шћа зна че ња: а) по гле да ти за со бом или на 
све стра не, б) опро ба ти се, ис ку ша ти се, так ми чи ти се с не ким у сна зи, 
ве шти ни, зна њу итд. в) ре флек то ва ти, од ра зи ти, на кон ко јег не по сто ји 
мо гућ ност ства ра ња кри ве пред ста ве о се би (кри ве пред ста ве на ста ле 
или соп стве ном не у ко шћу или ин дук ци јом и ин хи би ци јом, ин ва зив ним 
ме то да ма).

Про фе со ру Гор ди ћу, као рет ко ко ме, не са мо у кул ту ри, у књи жев
но сти, ни је стра но да ука же на соп стве не не ком пе тен ци је. По пут Сре
те на Ма ри ћа (на гра ду са име ном Сре те на Ма ри ћа про фе сор Слав ко 
Гор дић до био је за књи гу Раз ме на да ро ва), ко ји је мо гао је дан свој есеј 
да за вр ши кон ста та ци јом „Не знам”, у тек сту „ума њу ју ћег на сло ва” по
све ће ном Ми ла ну Пра жи ћу („Фраг мен ти о Ми ла ну Пра жи ћу”), Слав ко 
Гор дић за пи су је сле де ћу ре че ни цу:

По што се сам не осе ћам по зва ним за ме ри тор но про су ђи ва ње свих 
те ма и про блем ских ре ла ци ја Пра жи ће ве књи ге (ма да сам, уз још не ка 
шти ва, кри ти ци кри ти ке по све тио две сво је књи ге, Сла га ње вре ме на и 
Про фи ле и си ту а ци је), од лу чу јем се овом при ли ком са мо за не ко ли ко 
мар ги на ли ја, чи ји ће нео ба ве зу ју ћи им пре си о ни зам у по не чем ве ро ват но 
би ти у опре ци са чвр сти ном и стро го шћу Пра жи ће ве ми сли, ко јој, мо ра 
се при зна ти, не рет ко при да је увер љи вост на дах ну ти сар ка зам и пер си
фла жа ко ли ко и гво зде на ло гич ка ар гу мен та ци ја.

Те ме ко је ће под мар ги на ли ја ма под ра зу ме ва ти, би ће: со ци ја ли
стич ка иде о ло ги ја у Пра жи ће вим раз ма тра њи ма, као мо гућ од го вор на 
пи та ња чо ве ко вих пат њи у „све вла шћу ди вљег ка пи та ли зма” (Слав ко 
Гор дић); за тим пи та ње исти не у све ту нео ли бе ра ли зма („Бри так и бес
ком про ми сан дух, бо јим се да Пра жић ни је имао осо би тог афи ни те та и 
при јем чи во сти за сфе ру па ра док сал ног, тај но ви тог и те шко до ку чи вог. 
За то је, ме ђу тим, ми сао и књи га овог чо ве ка од уве ре ња и исти не, ка ко би 
сам ре као, ко ри стан под сет ник и ору ђе от по ра у од бра ни од све при сут ног 
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и ра сту ћег ду ха ма ни пу ла ци је и ци ни зма ко јим нас, мо жда не по врат но, 
са вре ме ни нео ли бе ра ли зам на во ди на ре зиг ни ра ну по ми сао да исти на 
не по сто ји и да је све са мо игра мо ћи.”); пи та ње од но са да ра и мо ра ла 
(„Да се ау тор од лу чио на екс тен зив ни ју раз ра ду те ме, мо жда би за стао 
и над при зо ром епо хал не бла ма же 93 не мач ка углед на пи сца, на че лу са 
но бе лов цем Гер хар дом Ха уп тма ном, ко ји ав гу ста 1914. об ја вљу ју ан ти
срп ски и ан ти ру ски ра си стич ки про глас.”); ме сто кри ти ке, књи жев но сти 
и књи жев ног жи во та уоп ште и њи хо ва ва жност, од но сно мар ги на ли зо
ва ност у да на шњем све ту – у ве зи са ста ту сом кри ти ча ра у дру штву је 
и ње гов од нос из ме ђу соп стве не лич но сти и ме то да („Уне ко ли ко бли зак 
Ми ро сла ву Еге ри ћу, Пра жић др жи да је у кри ти ча ру пре те жни ја лич ност 
од ме то да, те на мно гим стра ни ца ма ове књи ге оспо ра ва, па и ка ри ки ра 
умно жа ва ње ме то да ко ји се ви ше ба ве са ми со бом не го ли исти ном де ла 
и исти ном све та.”). 

Ба ве ћи се овим те ма ма, про фе сор Гор дић по ку ша ва да про на ђе одго
вор на пи та ње ко је ин те лек ту а лац, да би се про на шао од го вор о по ре клу 
ау то шо ви ни зма и по сто ја њу ау то шо ви ни ста. Те ма, да кле, ни је ро до љу бље 
као „кон кре ти зо ва но ху ма ни стич ко осе ћа ње” ни „звер ски шо ви ни зам као 
не ху ма на, опа ка зло у по тре ба и по су вра ће ње тог осе ћа ња”, јер њи хо во је 
по ре кло ја сно. Ау тор ће нас под се ти ти на „јед но, мо жда по след ње, а отуд 
и за вет но из ја шње ње Иси до ре Се ку лић, ко ја, на и ме, од истин ског ства
ра о ца оче ку је и та ле нат ре ви зи је и кли цу кон ти ну и те та”.

Исто та ко, у ве зи са ро ма ном Лај ко ва ча пру га, Ра до ва на Бе лог Мар
ко ви ћа, за пи су је: „Је сте Лај ко вач ка пру га и за сред њо школ ску лек ти ру 
и за ан то ло гиј ске ко лек ци је но ви јег срп ског ро ма на, пре то ли ких уси
ље но пре врат нич ких тво ре ви на, или пак оних са све ча ним по гле дом на 
свет, смрт но озбиљ них у сво ме на ци о нал ном и со ци јал ном ан га жма ну”, 
он да, до во де ћи у ве зу ре чи Иси до ре Се ку лић, ко је нам пре но си Слав ко 
Гор дић иден ти фи ку ју ћи се са ду хом тих ре чи, ре чи о та лен ту за ре ви
зи ју истин ског ства ра о ца, пре сек ску по ва ових ми сли оста вља по стра
ни реч „уси ље но” – ко је он да ба ца све тло на са свим дру гу, али зна чај ну 
те му, пси хо ло шкосо ци о ло шких раз ло га пре врат нич ке уси ље но сти. 
Пре ци зно ода бра на реч уси ље ност као да све до чи о гу ше њу кли це кон
ти ну и те та, без ко је, ка же Иси до ра Се ку лић, а са ко јом се Гор дић сла же, 
не ма истин ског ства ра о ца, и као да не ма, до да ли би смо, ни истин ске 
же ље за су штин ском про ме ном ко ја се, на вод но, же ли уси ље ним пре
врат ни штвом. Јер без кли це кон ти ну и те та, у ду би на ма ис под по вр шин
ске же ље за уси ље ним пре врат ни штвом, као да сто ји још сна жни ји, 
за то ра ди ка ли змом при кри вен, не ја сан по рив да не оста не исто, али 
ни ти да до истин ске про ме не уоп ште до ђе не го као да по сто ји же ља за 
јед ним трај ним аго ном ко ји або ли ра од би ло ка кве од го вор но сти. О 
прет ход но ре че ном би мо гла да све до чи и реч, то ли ких („то ли ких уси
ље но пре врат нич ких тво ре ви на”), јер уко ли ко смо осве до чи ли по тре бу 
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за про ме ном, он да је по треб но пре ки ну ти са дис кон ти ну и те ти ма и ру
ше њи ма – по треб но је, од мах за тим и гра ди ти, са из ве сним из ме на ма, 
али гра ди ти на те ме љи ма ко ји по сто је. Јер упра во град ња све до чи о 
по сто ја њу кли це кон ти ну и те та. Или ће мо до ћи у па ра док сал ну си ту а
ци ју да умно жа ва мо по е тич ке ру бри ке са пре фик сом пост, или још 
тра гич ни је – пост пост, ка ко то ка же про фе сор Гор дић.

Има ју ћи све прет ход но ре че но у ви ду, ку ка вич лук и не хај, са јед не 
стра не, и енер ги ју му жа из Шан ти ће ве пе сме чи јим сти хо ви ма се из но
ва вра ћа про фе сор Гор дић, са дру ге стра не, ау тор књи ге Ме ђу сво ји ма 
ин те лек ту ал ца по ве зу је са фи ло зо фом, „чи ја се ми сао, ка ко би ре као 
Ја сперс, од ви ја у на чи ни ма све о бу хват ног”. У тој ми сли, ка же се да ље, 
тре ба да се осе ти не што што се ти че сва ко га (ов де не мо же мо да се не 
под се ти мо оног Пла то но вог иза шав шег из пе ћи не, ко ји мо ра у пе ћи ну 
да се вра ти, али по оста ле, ри зи ку ју ћи та ко да бу де и уби јен). По ред ових 
обе леж ја ин те лек ту ал ца, и ње го ве „тра га лач ке ори јен та ци је на све о бу хват
но и це ло ви то, из ван и из над стрикт ног упра жња ва ња стру ке, би ће да 
ин те лек ту ал ца чи ни и ети ка ан га жо ва но сти”, за пи су је про фе сор Гор дић. 

На ша су је та ни штав на од ме ре на је ве ко ви ма срп ске кул ту ре. На ше 
раз у ме ва ње све та оскуд но је без раз у ме ва ња пат њи кроз ко је је про ла зио 
и про ла зи срп ски на род. Сми сао пат ње и жр тво ва ња, вра ти мо се на 
Шан ти ће ве сти хо ве, ни је у бу да ла стом и бе сми сле ном про па да њу не го 
у спо соб но сти за ду хов ни жи вот. Да кле, за жи вот. Би ће да је текст ко ји 
отва ра ову књи гу Слав ка Гор ди ћа на са мом по чет ку дао још је дан, мо жда 
и нај ва жни ји са сто јак ко ји чи ни ин те лек ту ал ца, истин ског, уте ме ље ног 
у соп стве ну кул ту ру, а то је спо соб ност и сми сао за жр тву – жр тву за жи
вот. То је жи вот ме ђу сво ји ма. 

Не над СТА НО ЈЕ ВИЋ

„ПОДНЕ”СРПСКЕКЊИЖЕВНОСТИ

Све тла на Ше а то вић, У за ле ђу Сре до зе мља. Ме ди те ран у мо дер ној срп ској 
књи жев но сти, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2019

Све тла на Ше а то вић, Ан дрић и Ја дран, Ан дри ћев ин сти тут, Ан дрић гра д–
Ви ше град 2020

Из ме ђу на уч них мо но гра фи ја У за ле ђу Сре до зе мља. Ме ди те ран у 
мо дер ној срп ској књи жев но сти и Ан дрић и Ја дран Све тла не Ше а то вић 
вла да ком пле мен та ран од нос. По гла вља „Са мо ћа и по но ри од сја ја” и 
„Две сли ке Ја дра на – по зни Ан дрић и Цр њан ски” мо гу се про чи та ти и 
као дру га и тре ћа це ли на сту ди је о Ан дри ћу и Ја дра ну, али и у оп се жној 
и си сте мат ској књи зи У за ле ђу Средоземља. Ме ђу тим, ва ља ис так ну ти 




