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ПИСАЦ И НОВАЦ1

Пре све га же лео бих да на пад нем реч „пи сац“. Не по сто ји пи сац или, ако ви ше во-
ли те, чо век ко ји уме да пи ше, од но сно ко ји се сма тра пи сцем. Че сто сам ви ђао љу де 
ко ји ни су пи са ли књи ге, а ство ри ли су ре мек-де ла. По зна вао сам и мно го осред њих 
осо ба ко је су не пре ста но фа бри ко ва ле то мо ве ко ји су пре пла вљи ва ли тр жи ште. Ве-
ли чи на књи жев но сти са сто ји се у то ме да се сва ки чо век ко ри сти је зи ком и да мо же 
да се из ра зи. Да кле, пи са ње ни је про фе си ја. За пи са ње су нео п ход ни лич ност и ви ши 
сте пен ду ха.

По ме ни, сме шно је пи са ње сма тра ти дру штве ном функ ци јом ко ја тре ба да бу де 
на гра ђи ва на. Пи шем оно што же лим. Пи шем због вла сти тог за до вољ ства. Пи шем на 
вла сти ти ри зик. Пре ма то ме, мој за да так је пот пу но при ват на ствар. Ако не ко ку пу је 
мо је књи ге, уто ли ко бо ље. Тек та да имам пра во да уче ству јем у том по слу, али то је 
дру го ра зред на ствар ко ја не ма ни шта за јед нич ко с пра вом књи жев но шћу, с књи-
жев но шћу ду ха. Због то га је упра во у ис точ ној Евро пи, у ко јој вла да би ро крат ски си-
стем, у ко ме пи сац тре ба да бу де не ка вр ста во ди ча, мај сто ра или за ступ ни ка нај бо љи 
на чин уби ја ња књи жев ног из ра за. По на вљам: књи жев ност је крај ње ин ди ви ду ал на 
ствар. Пи сац не мо же ни ка да да га ран ту је да се не ће по ка за ти глуп. Он ви ше ни је би ће, 
са мо је би ће ко је же ли да бу де ви ше, кан ди дат за ви шост. То тре ба ре ћи ја сно и ка те-
го рич но, да би нас то осло бо ди ло ути ли та ри стич ке и дру штве не три ви ја ли за ци је ко ја 
да нас па ра ли ше пра ве та лен те.

У си ту а ци ји у ко јој се дру штве но су прот ста вља ду хов ном и сва ка тен ден ци ја се 
сво ди на ис ти ца ње дру штве не уло ге пи сца, осу ђе ни су на сме шност. Не ма ни чег 
илу зор ни јег, по ни жа ва ју ћи јег и ко мич ни јег од оних кон гре са пи са ца ко ји, исти ну го-
во ре ћи, ни су ни шта дру го не го ци ни чан на чин ор га ни зо ва ња се би при јат них пу то-
ва ња, пу тем др жа ња го во ра.

Ка да ви дим умет ни ка на ули ци, пре ла зим на дру гу стра ну, јер је умет ник ду жан 
да бу де сам. Он не под но си ни „дру го ве“, ни „ко ле ге“ итд. Умет ност је при ват на кон-
вер за ци ја ме ђу дво ма лич но сти ма: из ме ђу оног ко го во ри и оног ко при ма ре чи. Ни 
ма ње ни ви ше. Упра во из тог раз ло га да на шња скло ност ка по друштвља ва њу књи-
жев но сти, све ре ком пен за ци је, на гра де, по ло жа ји и од ли ко ва ња пре су штет ни не го 
ко ри сни. На гра де при зна ва не не ки ма ни су ни шта дру го не го кри во тво ре ње вред но-
сти. У жи ри ју ко ји пре ма ста ту ти ма тре ба да узи ма у об зир ис кљу чи во књи жев не 
вред но сти де ла рас пра вља се јав но кроз ди ску си је о раз ло зи ма ко ји не ма ју ни шта 

1 Текст је Гомбрович диктирао два дана уочи смрти, 22. јула 1969. године. Објављен је најпре на 
енглеском у Times Literary Suplement-у од 25. септембра 1969, а на пољском у књизи Казимјежа 
Глаза, Гомбрович у Вансу, Краков, 1989. (Прим. прев.)
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за јед нич ко с умет но шћу: „Дај те на гра ду ње му, јер је са да ред на Ју жну Аме ри ку“, 
или: „Дај те је оном, јер је си ро ма шан“ или: „Дај те је оном, јер је стар и бо ле стан“, или 
из овог или оног по ли тич ког раз ло га.

Во лео бих да знам шта би се до го ди ло ако би јед но га да на не ки до бар адво кат ту-
жио жи ри, чи ји су чла но ви јав но из ја ви ли да при зна ју на гра ду из по ли тич ких, ху ма-
ни тар них или слич них раз ло га, раз ло га ко ји не ма ју ни шта за јед нич ко са ста ту том. 
Чи ни ми се да би мо гло иза зва ти лан ча ну ре ак ци ју ако би сви умет ни ци ко ји су жр тве 
та квог по на ша ња, за тра жи ли од ште ту за на не ту не прав ду. И пу бли ка би мо гла по кре-
ну ти про цес ако би се на гра да ко ја се сма тра по ште ном на гра дом пра вог та лен та, у 
ствар но сти при зна ва ла из дру гих раз ло га и јед но став но зна чи ла пра вље ње не ког 
бу да лом.

Што се ме не ти че, под но сио сам бе ду у Ар ген ти ни то ком 23 го ди не, без љут ње и 
без ика квих пре тен зи ја, с об зи ром да сам сво ју суд би ну иза брао. Мо гао сам да се ор-
га ни зу јем на дру ги на чин. Ако сам остао при то ме, он да је то би ло ис кљу чи во на вла-
сти ти ри зик и не мам ни ка кво пра во да зах те вам од љу ди да се оду ше вља ва ју мо јим 
књи га ма. Ка сни је, 1963. го ди не, до био сам пр ву ре ком пен за ци ју, у ви ду по зи ва од 
стра не Фор до ве фон да ци је на јед но го ди шњи бо ра вак у Бер ли ну, по ве зан са сти пен-
ди јом у ви си ни од 1500 до ла ра ме сеч но. При хва тио сам тај по зив, јер ни су по ста вља-
ни ни ка кви усло ви и ни сам био оба ве зан да у за ме ну за то на пи шем ни јед ну реч. 
Ме ђу тим, мо рам да при знам да је то за ме не би ло крај ње раз дра жу ју ће. На шао сам 
се са де се так пи са ца из свих зе ма ља све та и, ка кве сра мо те, био сам с „ко ле га ма“.

Исто вре ме но ве о ма сам за хва лан Фор до вој фон да ци ји на то ме што сам мо гао да 
уште дим ма лу су му нов ца ко ја ми је у по чет ку омо гу ћа ва ла бо ра вак у Евро пи. Мо је 
књи ге, иако у ма ло ти ра жним из да њи ма, по че ле су се пре во ди ти на број не је зи ке и 
до но си ти ми до хо дак ко ји ми је до пу штао уго дан жи вот на фран цу ској Ри ви је ри.

Био сам увек аут сај дер, чо век ко ји не же ли да има би ло шта за јед нич ко с по ли-
тич ким пар ти ја ма, гру па ци ја ма, удру же њи ма, ам ба са да ма.

Исти ну го во ре ћи, ни сам био гра ђа нин ни јед не зе мље, јер је мој по ло жај био по-
ло жај еми гран та. Чак ми је за ме ран, иако сам по но сан на ње га. Сма трам да сва ки 
це ње ни умет ник мо ра, из мно гих раз ло га, да бу де еми грант.

Већ ви ше го ди на мој углед ра сте, ма да отво ре но мо рам да ка жем да у Ен гле ској, 
на жа лост, мо ја де ла има ју сла би ји од јек, чак сам из не на ђен ко мен та ри ма та мо шње 
штам пе. Ма да, ка сни је су ми ре кли да члан ке у штам пи по ве ра ва ју мла дим прак ти-
кан ти ма. Да ли је то исти на, не знам? 

С дру ге стра не, и то пре све га у Евро пи, мо гу да ка жем да су се мо је књи ге про би-
ле, по сле те шке бор бе, с об зи ром да ме ни ко ни је по др жа вао, ни ти је мо гао ви де ти 
би ло ка кав ин те рес у мом на ме та њу пу бли ци. Тек та да пред ло жен сам за Ме ђу на род-
ну на гра ду за књи жев ност. Би ло је то 1965. го ди не. На гра ду од 10.000 до ла ра при знао 
ми је ме ђу на род ни жи ри ко ји се са сто јао од кри ти ча ра ко је су иза бра ли из да ва чи 
ко ји су је осно ва ли. Пред сед ник жи ри ја би ла је Ме ри Ма кар ти.

Мо рам да при знам да су ди ску си је би ле ве о ма по вр шне, да су се у њи ма ме ша ле 
де се ти не име на, и да су за ме не би ле крај ње де пре сив не. Би ти тр кач ки коњ или кра-
ва му за ра при ка за на за ор ден, ма ло је по ни жа ва ју ће. Ствар но сам се из нер ви рао тек 
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ка да сам на сво је ве ли ко из не на ђе ње про чи тао у но ви на ма ми шље ње го спо ђе Ме ри 
Ма кар ти ко ја је не ви но из ја ви ла да од мо је књи ге Пор но гра фи ја ни је мо гла да про чи-
та ни шта осим по чет ка, јер јој је би ла од ви ше до сад на. Не чи та ње књи ге до кра ја је-
сте је дан од на чи на ње не осу де. У слу ча ју пред сед ни ка жи ри ја, ме ђу тим, сма трам да 
је реч о бла гом пре те ри ва њу. Ма да, тај став у би ти ми се чи ни не при стој ним.

Из гу био сам на гра ду за хва љу ју ћи јед ном гла су у ко рист Со ла Бе ло уа. Пре ма то-
ме, да је го спо ђа Ма кар ти про чи та ла мо ју књи гу, што је пред ста вља ло ње ну оба ве зу, 
мо жда бих за ра дио 10.000 до ла ра.

Две го ди не ка сни је, 1967. го ди не, мо ја љут ња на го спо ђу Ма кар ти пре тво ри ла се 
у при хва та ње и ди вље ње. На гра да је удво стру че на и за хва љу ју ћи срећ ној опо зи ци ји 
од стра не го спо ђе Ма кар ти по стао сам вла сник 20.000 уме сто 10.000 до ла ра. Раз ма-
тра ња жи ри ја до не ла су ми сла ву дру ге вр сте, то да је је дан од чла но ва жи ри ја о ме ни 
от при ли ке ре као: „За ме не је Гом бро вич за го нет ка. Во лео бих да га упо знам. Мо жда 
је хо мо сек су а лац, им по тент, она ни ста или ор га ни за тор ор ги ја à la po lo na i se.“

На рав но, ова из ја ва је об ја вље на у штам пи, а по сред ством ра ди ја до спе ла је сву-
да, и док сам про ла зио тр гом у Ван су мла да no u vel le va gue ко ја је се де ла у ка фа ни, 
про ко мен та ри са ла је: „Ево хо мо сек су ал ца, им по тен та ко ји ор га ни зу је ор ги је!“ Опро-
сти те због ове мал чи це нео те са не при чи це. Ис при чао сам је да бих по ка зао до ко је 
ме ре тон да на шње кри ти ке по ста је бру та лан и нео д го во ран.

На гра де су увек по ве за не с дру гом, ве о ма не при јат ном ства ри: с ре кла мом. Ни је 
ла ко учи ни ти уви ђав ним не ког ко ни ка да ни је му чен осу ђи ва њем, об на жи ва њем, 
дис ква ли фи ко ван, ла жно оп ту жи ван од стра не но ви на ра ко ји пи шу у жур би, ко ји ма 
је чи та ње до сад но (ко ји за пра во ни ка да не чи та ју). Та ква кри ти ка вас кла си фи ку је, 
при ле пљу је вам ети ке ту, од у зи ма све жи ну, је ди ни пра ви сми сао по сто ја ња. Кри ти ка 
по сто ји због то га да у бу ци из да ва штва, фа бри ко ва њу про дук ци је за да ви умет ни ко-
во де ли кат но би ће.

По сто ји и дру ги аспект не при јат не кри ти ке. Ка да је реч о умет ни ку ве ћег ка ли бра, 
као што су на при мер Че стер тен или Кон рад, њи хов кри ти чар је увек ни жи, уто ли ко 
пре што не мо же про ниц љи ви је и ду бље да спо зна њи хо ву лич ну ствар ност, по го то ву 
на осно ву по вр шног чи та ња. С дру ге стра не, кри ти ко ва ње је оце њи ва ње. Та ко да 
кри ти ка си лом при ли ка по при ма тон су ди је. Чак се го спо дин Смит у оце ни Шек спи ра 
по на ша као не ко ви ши. Пре ма то ме, кри ти ка је дво стру ко не при јат на ствар. Да ви 
умет ни ка у про из вод њи, кла си фи ку је га и слич но, а исто вре ме но оце њу је га уна пред, 
без ика квог пра ва на то. Сма трам да сва ки умет ник мо же по ка за ти го ми лу крај ње 
иди от ских исе ча ка из штам пе. На сво јој кон фе рен ци ји за штам пу Јо не ско је пред ста-
вио чи та ву ко лек ци ју глу по сти, чи та ју ћи их јед ну за дру гом, ми шље ња ко ја су у пот-
пу ној су прот но сти с те мом ње го вих ко ма да. Све то про ис ти че не га тив но из то га што 
умет ник исто вре ме но при па да све ту ду ха и све ту Це за ра, све ту по је дин ца и све ту за-
јед ни це. Да нас тај ко лек тив ни свет при ти ска умет ни ка, па ипак по ку шај мо то да са-
гле да мо из бли за. Је ди на пра ва вред ност умет но сти је то што је из ра жај но сред ство 
по је дин ца ко ји је пот пу но сло бо дан. Књи жев ност не мо же пре тен до ва ти на сла вље ње 
на у ке, али без књи жев но сти ни ко не би са знао ка ква је при ват на ствар ност чо ве ка, 
ко ме за из ра жа ва ње се бе ни је по треб но ни шта осим олов ке и ли ста хар ти је.
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На кра ју ва ља ло би по ме ну ти екс пло а та ци ју умет ни ка од стра не аген ци ја, а пре 
све га пре во ди ла ца по зо ри шних ко ма да. Док сам био пот пу но на и ван у овој обла сти 
имао сам аген те ко ји ма сам да вао 45% сво је за ра де. Да нас им да јем 10-20%. На рав но, 
до бра аген ци ја је нео п ход на мла дом пи сцу ко ји же ли да бу де об ја вљи ван или из во ђен 
у по зо ри шту, ме ђу тим не зна се шта аген ци ја мо же да ура ди за већ по зна тог пи сца. 
Те шко је по ве ро ва ти да ће се за хва љу ју ћи ње ним ути ца ји ма или за хва љу ју ћи ње ним 
са ве ти ма по зо ри ште ма те ри јал но ан га жо ва ти, при ка зу ју ћи да ти ко мад. Јер, пре се 
вред ност ко ма да са ма по се би на ме ће. Што се ти че пре во ди ла ца по зо ри шних ко ма-
да ствар још го ре сто ји, бар на европ ском кон ти нен ту. По зо ри шни пре во ди лац не 
на зи ва се пре во ди о цем већ пом пе зно „адап тор“. Због че га? Да ли да би оправ дао за-
ра ду ко ја је ап со лут но не про пор ци о нал на за ра ди пре во ди о ца про зе? Пре во ди о цу 
ро ма на из да вач пла ћа јед но крат но су му ко ја из но си, ре ци мо, 500 до ла ра. По зо ри-
шни пре во ди лац, ме ђу тим, има стал но обез бе ђен про це нат, ре ци мо 30 или 40, па 
чак и 50% су ме ко ју до би ја пи сац, у ве зи с чим му, ако ко мад има успе ха, на при мер, 
до но си 10.000 до ла ра до хот ка, од но сно за рад од не ко ли ко не де ља до би ја 4000 или 
5000 хи ља да до ла ра. На Иво ни, кне ги њи бур гунд ској ра дио сам го ди ну да на. Исто се 
ма ње-ви ше од но си на оста ле мо је ко ма де. Ни сам имао ни ка кву га ран ци ју да ће би ти 
при ка зи ва ни, на пре ми је ре у европ ским по зо ри шти ма че као сам 30 го ди на. Да кле, 
ако пре во ди лац узи ма за свој рад, ко ме не од ри чем вред ност, али ко ји ни на ко ји на-
чин не мо гу упо ре ђи ва ти с мо јим, а у сва ком слу ча ју је знат но лак ши (сва ки пре во ди-
лац се мо же за ме ни ти дру гим) 40 или 50% за ра де, то сма трам не пра вед ним и чу дим 
се што драм ски пи сци до пу шта ју да бу ду до те ме ре из ра бљи ва ни.

(Сa пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић)




