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ШТА ОСЕЋА ПИСАЦ1

Иако је вре ме ка да су се пи сци и умет ни ци гло ри фи ко ва ли не по врат но иза нас, 
не мо же се ка за ти да чи та о ци и да нас ни су за ин те ре со ва ни да са зна ју шта се де ша ва 
то ком про це са пи са ња и ка ко се осе ћа пи сац као кре а тор књи га. За ин те ре со ва ност 
и чак ми сти фи ка ци је под гре ва ју и јед ни и дру ги: чи та о ци за то што су че сто у оп се сив-
ној ве зи са пи сцем; књи жев ни ци сто га што не ра до и нај че шће ме та фо рич но го во ре 
о про це су ства ра ња. Про блем је на рав но у сле де ћем: чи та о ци мо ра ју без ре зер вно да 
ве ру ју пи сцу, а он, опет, нај че шће сум ња у све што се ти че ње го ве умет но сти и чи на 
на стан ка ње го вих књи га. Да ли се у та квој си ту а ци ји по ве ри ти вер ним чи та о ци ма? 
Ни ка ко. Они мо ра ју ве ро ва ти у „све зна ју ћег при по ве да ча“, а пи сци, кад су баш „са те-
ра ни уза зид“ го во ре по пут Го ра на Пе тро ви ћа ко ји ве ли да у ње го вом ства ра ла штву 
по сто је три агре гат на ста ња: га со ви то (вре ме ин спи ра ци је), теч но (вре ме пи са ња) и 
чвр сто (вре ме од ба ци ва ња на пи са ног).

Мо же ли се чи тав про цес ства ра ња бли же и пре ци зни је пред ста ви ти? Ари сто тел 
ка же да мо же, Пла тон од ри че. Тре ба нај пре по гле да ти ка ко ства ри сто је са ин спи ра-
ци јом. Пла тон упра во на при су ству Му за у чи ну ства ра ња те ме љи сво је тврд ње да се 
ства ра ње не мо же об ја сни ти. Чи ње ни ца је да се сви умет ни ци су сре ћу са про бле мом 
ин спи ра ци је. Ин спи ра ци ја је оно ма ло чу да ко је се по ја вљу је на не пла ни ра ном те ре-
ну. Она је и са ве зник и бо лест умет ни ка. Да на шњи век ма ње јој ве ру је не го прет ход-
ни. Мла ди умет ник ви ше јој се кла ња не го ста ри, али ни је дан ства ра лац не ће ка за ти 
да је ијед но ус пе ло де ло на чи нио без то ма ло чу да. Но, у исто вре ме сва ко ће ка за ти 
да то ни је би ло пре суд но. Оно што је пре суд но, ме ђу тим, ни је лак ше об ја сни ти од 
ин спи ра ци је. Мо жда да по ку ша мо ова ко. Нај јед но став ни је ре че но: умет ност је скуп 
ве ли ких осе ћа ња за тво ре них у си стем. И је дан и дру ги пол умет но сти јед на ко су ва-
жни: без осе ћа ња не би би ло умет но сти, али без си сте ма осе ћа ња не би би ла до бро 
„кон зер ви са на“ и бр зо би про па ла. Ни је по треб но ово мно го до ка зи ва ти. Кад би не-
кон тро ли са на осе ћа ња би ла сре ди ште ства ра ња – пла ка ње би би ло нај ве ћа умет ност. 
По што то ни је та ко, ства ра лац је стал но окре нут слат кој му ци сла га ња не слич ног у не-
слич но. Си стем је про ста кон струк ци ја, ни ма ло уз бу дљи ва, са свим на лик гра ђе вин ским 
кон струк ци ја ма. За да так си сте ма је да би де ста би лан, да обез бе ди ра зно вр сност и ко-
хе рент ност умет нич ког де ла. Али шта је са емо ци ја ма? Емо ци је не во ле си стем, не ра-
до се сла жу и ни ма ло не ли че на коц ки це. Па ипак, за рад ве ли ке умет но сти мо ра ју у 
си стем. Ту до ла зи мо до пра ве про тив реч но сти ства ра ња. 

1 Одломак из књиге Писац не станује овде, КОВ, Вршац, 2013.
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Умет ник је, да се то и на овом ме сту ка же, уз бу ђен исто ко ли ко и чи та лац. Осе ћа ња 
су, по зна то је, за ра зне при ро де. Кад се не ко буч но сме је, сме ју ље се и они око ње га; 
кад је час за пла ка ње, су зу пу шта ју и они ко ји ни су оди ста ту жни. Та ко је и у чи ну ства-
ра ња. Умет ник је оди ста уз бу ђен, уко ли ко ни је ла жов и сво јом књи жев но шћу не до-
вр ша ва не ча сне ци ље ве. Али, ка ко сме да бу де уз бу ђен кад мо ра да па зи на оме ре и 
ти ска ју ћи сво ја осе ћа ња у кон струк ци ју мо ра да са би ја, се че, кра ти и ба ви се свом 
си лом умет нич ких хи рур шких по сло ва? У то ме и је сте кон тра дик ци ја, но сва ка се 
умет ност за сни ва на то ме. Чи та лац мо же не сме та но да бу де уз бу ђен, по што он до би ја 
уса гла шен и го тов про дукт у ру ке у ко јем тре ба са мо да ужи ва. Пи сац, то ком ства ра-
ња, мо же да ужи ва, сме да пу сти и су зу за сво јим ју на ци ма, али мо ра да бу де стал но на 
опре зу. Че сто је то пра во ши зо фре но ста ње. Јед на по ло ви на пи сца је раз не же на, дру га 
је ле де но озбиљ на. Ова ни ма ло уз бу ђе на по ло ви на за ду же на је за ло ги ку и свр сис ход-
ност. По пу стио би пи сац. Ка ко је по пра ви лу са жа љив чо век, књи жев ник би пр ви про-
гле дао кроз пр сте сво јим ју на ци ма, на ро чи то они ма ко је мо ра да умо ри или упро па сти 
(а го то во сви пра ви су та кви) – али не мо же. Чи та лач ко пи та ње ко је је не јед ном до био 
и пи сац ових ре до ва: „Да ли је све мо ра ло да бу де та ко?“ отуд је пот пу но из ли шно. 

Књи жев ност се ба ви са мо оним ства ри ма ко је су мо ра ле да се до го де. Уко ли ко је 
де ло ве ли ко, суд би на ју на ка је пот пу но од ре ђе на већ од пр ве стра ни це и има се за-
вр ши ти на је ди ни мо гу ћи и ло гич ни на чин, та ко да крај њи про дукт бу де чврст као ка-
мен, а раз не жен као во да по то ка ко ји пре ко ње га жу бо ри. Ка да се ста ви по след ња тач ка 
ства ра лац се за то осе ћа по ма ло као лу дак. Сре ћан је што је ве ли ко де ло за вр шио пре 
не го што је умро. Его му се хра ни са мо ве ли ком хра ном, али у исто вре ме зна да је об ма-
нуо мно го ја ких емо ци ја ко је ни су ус пе ле да уђу у си стем и због то га се осе ћа пра зно 
и чак по сти ђе но. Ни сва си ла чи та лач ких осе ћа ња не по пра вља ју тај го рак укус у усти-
ма, јер са мо књи жев ник зна ко ли ко је тра гич но ма ло то га ка зао, а ко ли ко се то тра гич-
но ма ло учи ни ло ве ли ким у очи ма чи та ла ца. За то спи са те љи и чи та о ци, упр кос при род-
ним уза јам ним атрак ци ја ма, тре ба да не гу ју са мо пла тон ску љу бав. На чи та о ци ма је 
да ми сле да је с књи гом ко ја им се сви ђа све ишло глат ко, на пи сци ма да се за хва љу ју 
Бо гу што им је дао сна ге да ту књи гу уоп ште до вр ше и што у њој чи та о ци не при ме ћу ју 
ни је дан од број них ожи ља ка. И пи сац ових ре до ва због то га се већ ка је што је гор ње 
ре до ве уоп ште на пи сао, али кад су већ оти шли у штам пу, не ка бу ду јед но ви ђе ње ипак 
не у хва тљи вог ства ра лач ког чи на.




