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„ПРЕД ЗА КО НОМ“ КЊИ ЖЕВ НЕ НА ГРА ДЕ
Та мо он се ди да ни ма и го ди на ма.

Франц Каф ка: „Пред за ко ном“

Књи жев ни ци во ле да до би ју књи жев ну на гра ду. Сле де ћи ко рак је њи хо ва при род на 
скло ност да на на гра ђе ног пљу ну. На гра да је за кон и кру на ако је ја до би јем. На гра да 
је мо ја. Ја сам дру го име, мо је де ло иста је вред ност де ла и име на ко је на гра да но си. 
До био сам На гра ду „Цр њан ски“ – ја сам, да кле, но ви Цр њан ски, до био сам На гра ду 
„Ла за Ко стић“, ја сам, при род но, у овом ве ку и да нас, но ви Ла за Ко стић. Дру ги ако је 
до би је – на гра ду је до био по гре шан чо век. Ов де ва ља има ти у ви ду основ ну ди стинк-
ци ју, од но сно прин цип: да ли се по прин ци пу на гра ђу је ко или се по прин ци пу на гра ђу је 
шта? Да ли се на гра ђу је ле пи Пе ра, мој до бар друг, или се на гра ђу је де ло ко је жи ри 
не ма во ље да про чи та, па се прет по ста вља да на гра ду тре ба да до би је мој ле пи друг 
Пе ра за де ло за ко је ва жи прин цип: ни је ва жно шта је то и ка кво је то, но је ва жно да је 
то ле пи Пе ра на пи сао? А Пе ра, за пра во, ове го ди не ни је тре ба ло ни шта ни да на пи ше па 
би на гра ду већ до био. На и ме, он је њу одав но ре зер ви сао и стр пљи во ју је че као. Оша-
цо вао је чо век да он ни је го ри од та мо не ког Ми ке и Ла зе. Он про це њу је да ни је го ри 
од тих име на, али ко ли ку вред ност има ње гов ро ман, ње го ва пе снич ка књи га или збир ка 
огле да, то за ње га не ма ни ка квог зна ча ја. Ове по след ње три став ке, зна он из ис ку ства, 
ио на ко ни су пред мет на гра ђи ва ња. Пред мет на гра де је чо век, пи сац. Не де ло! Ина че 
ко би имао до бре во ље да на гра ди се мољ го ру или то па ко ји је био врео? Ка да су у пи-
та њу на гра де – зна се на гра до пра ви ло: ста не се у ред и – че ка. По сто ји из ве стан го то-
во сек су ал ни од нос из ме ђу жи ри ја ко ји на гра ду до де љу је и на гра ђе ног. Сто га, ра до 
го во рим: „О, не при ја те љи и при ја те љи – не мој те ме на гра ђи ва ти!“ Ла лин ски ре че но 
– а ја сам Ла ла – ман те ме. На гра ђуј те се и, по сле, на во љу вам. На овом ме сту на пу-
шта мо при ват но, про све ти тељ ско тле, с на ме ром да се окре не мо су штин ском го во ра 
о при ро ди на гра де и на гра ђи ва ња. – Иза ме не се већ ви јо ри скеп ти чан смех уче сни ка 
на град них ига ра. „Су штин ско“, „овај ће о су штин ском“. – До бро, по мир љи во ћу ја ово-
га пу та, не ћу о „су штин ском на гра де и на гра ђи ва њу“ не го о не че му о че му је, ка да је 
реч о „на гра ди и на гра ђи ва њу“, ве ру јем, вред но раз ми сли ти, и то баш у тре нут ку ка да 
се Пе ри од стра не дéли ћа на гра де на гра да до де љу је. Или ка да се на гра да до де љу је 
Пе ри од оних сву да при сут них и од књи жев ни ка нео т пи са них, ве чи тих уде љи ва ча 
на гра де. Па, ето, не ка се раз ми сли о че му, евен ту ал но, вре ди да се раз ми сли у овом 
по ку ша ју (есе ју) ту ма че ња при ро де књи жев не на гра де. Раз ми сли мо, да кле, о оно ме 
што се зо ве на гра да. Књи жев на на гра да. Ко ли ко је му дрих бећ ко ви ћи ја да из го во ре но 
при ли ком уде ле из ви и скри на гра де то нас се не ће ти ца ти. „Из цу га“ при зна је мо – све 
су би ле му дре и над сва ком бећ ко ви ћи ја дом ва ља ло се за ми сли ти и ка да се су тра дан 
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од штам па ре то рич ко му дро сло вље и пре не ма га ње на гра ђе ног то, ра ди учи те љи це 
исто ри је, под ву ћи. Са мо – оба на чи на ка зи ва ња, ре че но и на пи са но, оде или са ве тром 
или са ва тром. Ус хи ће ње, час ус хи ће ња, оти шао је у ве тар, у ва тру, све јед но. А где би 
дру где? У веч ност?! До бро, при ча-му ља жа је оти шла у веч ност! Ус хи ће ње је оти шло у 
веч ност. Али та мо у тој веч но сти ви ше не се ди ни до бри Бог, а ка мо ли чо век. По сле 
вас и на оном све ту не ма ко да се ус хи ћу је ва шом Ко сти ће вом или за ки том Цр њан ског. 
Да кле, ј... вас на гра де, веч ност и вен ци око ло гла ве ра ди вас због ко јих се на гра да 
до де љу је. Е, то оно, та ет но гра фи ја књи жев ног по ља на чи јој по вр ши ни ва ља да се 
на гра де до де љу ју, не ва ша „овен ча на“ гла ва – то је оно о че му ов де же ли мо да пи ше-
мо. Лек ци ја ко ју ов де же ли мо да уде ли мо (из ви ња вам се чи та о ци ма ко ји ма ће реч 
„лек ци ја“ сме та ти) је сте она ко ја се ти че прав ног апа ра та на гра де, а ко ји се на ла зи у 
окви ри ма дру штве ног ис ку ства ин сти ту ци је ко ја се зо ве „књи жев на на гра да“ или се 
– до вољ но је – зо ве са мо „на гра да“. 

Књи жев на на гра да је је дан про јект. За сно ва на је на прет по став ци да у окви ри ма 
ва ља но скло пље них књи жев них де ла, да кле оних ко ја ни су „књи жев но сме ће“, по сто ји 
јед но „нај бо ље“ књи жев но де ло про из ве де но у окви ру јед не на ци је или ви ше на ци ја, 
то ком јед не го ди не или ви ше го ди на, а у окви ри ма свих по сто је ћих књи жев них жан ро-
ва. (Али шта је књи жев но сме ће?, пи та ће се упор ни и злу ра ди ка ко би смо им баш на то 
пи та ње од го во ри ли, јер, то бо же, мо жда је по не кад и у не ким слу ча је ви ма и не ко „књи-
жев но сме ће“ ва ља но књи жев но де ло, да кле, на ово вол шеб но пи та ње не уме мо да 
од го во ри мо, а не мој те се пра ви ти бле са ви па ми ре ћи да на ово пи та ње ви зна те да 
од го во ри те баш она ко ка ко од дру гих зах те ва те да вам на то пи та ње од го во ре). Шта је 
нај бо ље – о то ме од лу чу је жи ри ко ји је ода бран, прет по ста вља се од нај у ва же ни јих 
зна ла ца књи жев но сти. Ме ђу тим, ко су „нај у ва же ни ји знал ци књи жев но сти“ ме ђу озбиљ-
ним чи та о ци ма ли те ра ту ре или ме ђу ру љом чи та ла ца ли те ра ту ре, то се опет не зна, или 
се зна, али мут но или ни ка ко, јер би ти увр штен за про суд бе ни ка у не кој ства ри, по себно 
умет нич кој, мо же да зна чи сва шта, и у прин ци пу и зна чи сва шта, јер се ра ди о чо ве ку 
ко ји има свој „укус“, сво ју есте ти ку, сво је књи жев но „вје ру ју“, сво је по ли тич ко гле ди ште 
ко је при ме њу је и на књи жев но у мет нич ко де ло, по се ду је из ве сно дру штве но схва та ње 
ли те ра ту ре, има сво је со ци о ло шке на зо ре ко је, опет, при ме њу је на ли те ра ту ру, etc. и 
исто вре ме но је ува же ни зна лац књи жев но сти ме ђу ру љом или сно пом ува же них зна-
ла ца књи жев но сти. Али где је крај то га од ре ђе ња „ува же ни зна лац“ то, ре кло би се, 
ни ко не зна. Ви ди мо да се већ на са мом по чет ку про ми шља ња о про бле ма ти ци „књи-
жев не на гра де“ ја вља по тре ба да се ра све тле су штин ске ан ти но ми је дру штве не има ги-
на ци је ко ја се зо ве „књи жев на на гра да“. Ме ђу тим ан ти но ми ја ма ни ка ко ни је нај ма ње 
зна чај на, на про тив, из у зет но је зна чај на, про бле ма ти ка не у ме ре ног на си ља уну тар 
ре а ли за ци је јед не књи жев не на гра де. На си ље уну тар ре а ли за ци је књи жев не на гра де 
по ти че са тла по је ди нач ног има ги нар ног ко је је, оста ју ћи у тер ми ни ма Кор не ли ју са Ка-
сто ри ја ди са (а на ко је ука зу је ње гов зе мљак Ста тис Гур гу рис), „има ги нар на ин сти ту ци ја 
ин ди ви ду ал ног“. Тач ке из вед бе књи жев не на гра де су ла ки за да ци са опа ким по сле ди-
ца ма ко је до во де у те мељ ну за блу ду све ак те ре на гра ђи вач ке игре: од пи сца и „жи ри ја“ 
до чи та о ца, али се у ко нач ном ре зул та ту те игре сум њи вих ци ље ва до во ди у пи та ње 
и лич на кар та са мог дру штве ног има ги нар ног јед ног од ре ђе ног вре ме на. 
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Књи жев на на гра да је, ре кли смо, је дан про јект у ко ји се по том, при род но, увла чи 
из ве стан прав ни ко декс ко ји са др жи основ не прин ци пе на ко ји ма се на гра да те ме љи 
и на чин на ко ји она мо же да се за слу жи. Иду ћи у обр ну том прав цу, од за ко на ка прак-
си, чи ји су пу те ви ис пре пле те ни, јер је дан дру гог омо гу ћа ва ју, за час се стиг не до 
уви да о са у че сни штву „за ко на и на си ља“, на и ме, прин ци па да је на гра ду ге не рал но 
узев мо гу ће до де ли ти, да по сто је усло ви и пра во да се она до де ли и прин ци па да се 
она не ко ме мо ра до де ли ти. Пи сац, жи ри, из да вач, ин сти ту ци ја ко ја на гра ду да је сма-
тра ју се но си о ци ма оправ да ња на гра де, али исто вре ме но исти но си о ци и пре у зи ма ју 
те рет пра ва и у нај ма њу ру ку ве ро ва ње да су они не ко ко је свој ме ђу сво ји ма и, та ко ђе, 
„гра ни ца оправ да ња пра ва“ да на гра ду да ју али и да је при ме. Се ти мо се са мо јед ног 
срп ског пи сца ко ји се, она ко мла ђан, пре по ру чи вао жи ри ју НИН-ове на гра де да би је 
сле де ће го ди не (на рав но не за слу же но) до био. У јед ном ли цу ви ди мо и su bjec tus-а и 
su bjec tum-а што, исти ни за во љу, ни је са мо спе ци фич ност срп ског књи жев ног ми љеа. 
Пра во из ве сне ин сти ту ци је да на гра ду до де ли су о ча ва се са пи та њем пра вед но сти 
(пра вич но сти) ко ју она мо ра да по стиг не и спро ве де, да ју ћи је не ко ме (ода бра ном). 
Има ти пра во (да се на гра да до де ли) зна чи исто вре ме но и по се до ва ти си лу ко ја не 
по чи ва на не ка квом ап со лут ном (бо жан ском) ау то ри те ту, но на ау то ри те ту ко ји је по 
зна њу сво ме ко је по се ду је ре ла ти ван, али сто га прав но опу но мо ћен да по сту па: и по 
сво ме уве ре њу и по си ли ко ја му је да та и сто ји му на рас по ла га њу. А тај се сил ник си ле 
ни ка да не ће од ре ћи, јер му је си ла ин хе рент на уло зи ко ја му је до де ље на. Он је опу-
но мо ћен да је спро во ди. Ово су, да кле, основ ни усло ви уну тар ко јих се зби ва рад ња 
до де ле књи жев не на гра де. Оно су штин ско: из дво ји ти нај бо ље и на гра ди ти – не мо гу-
ће је по сти ћи. Јер, ни ка ква зна ња уну тар умет но сти не по сто је, ни ка кве књи жев не 
те о ри је ни ти на у ке о књи жев но сти не мо гу да про из ве ду хер ме не у ти ча ра, ту ма ча и 
знал ца на пи са ног ко ји ће тим сво јим зна њем увер љи во по ка за ти да је на гра ђе но нај-
бо ље књи жев но де ло, а у окви ри ма про по зи ци ја уста но вље не књи жев не на гра де. 
За то се ни ка да не на гра ђу је књи жев но де ло, но ње гов ау тор. По зна то је, ме ђу тим, да 
за раз ли ку од де ла, ау тор ко ји жи ви у не ка квој сво јој око ли ни, не ћу ти не го у њој де ла, 
а у при лог сво га Оства ре ног. Он сва ка ко ко му ни ци ра са ин сти ту ци ја ма ко је на гра де 
до де љу ју. Истим тим ин сти ту ци ја ма он мо же би ти на те ме љу мно гих раз ло га при хва-
тљив: по чев од опи са ње го вог ли ца до ње го вог дру штве но-по ли тич ког ан га жо ва ња, 
те сим па тијâ сва ке дру ге вр сте. Ме ха ни зам је, да по но ви мо, сле де ћи: на гра да је уста-
но вље на и ко дек си ра на, по сто је чла но ви спро вод ни ци на гра де, пре су ди о ци (они ко ји 
су при ну ђе ни да ства ра ју пра во да не ко на гра ду до би је) и, ко нач но, онај ко ји ће би ти 
на гра ђен, од но сно би ти дру штве но при ну ђен да одр жи пра во на ко је је при нуд но 
упу ћен ка ко би то уста но вље но очу вао те да би по сле све га сви мо мен ти ме ха ни зма 
би ли улан ча ни је дан у дру ги, не уру ша ва ју ћи се је дан у дру ги и ме ха ни зму та ко би ло 
омо гу ће но да ма ни фе сту је сво је бес пре кор но функ ци о ни са ње. Са ова ко при пре мље-
ним функ ци о ни са њем, на гра да де лу је као „опу но мо ће на си ла“. Они ко ји на гра ду ни су 
до би ли, а про ба ли су да је до би ју, има ју пра во на не по сто ја ње. На вод но, „џа ба су кре-
чи ли“. Ме ђу тим, уко ли ко се опи са ни ме ха ни зам не при хва ти као до вољ но раз ло жан, 
те се по сле до де ле на гра да не ко мен та ри ше, си ла ко ја сто ји у то пу зу на гра де ће омек-
ша ти. На и ме, си лу на гра де по треб но је оста ви ти без оре о ла не ка кве по себ но сти ка ко 
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би из гу би ла моћ кон та ми на ци је књи жев ног те ре на у бу дућ но сти. У та квим окол но-
сти ма књи жев но де ло би ло би пре пу ште но са мом се би, по ста ло са мом се би сце ном, 
али исто та ко и сво ју сце ну ну ди ло, те са мом се би кр чи ло пут пре ма оно ме ко би хтео 
да га чи та. Дру гим ре чи ма, де ло би се хра ни ло оним чи ме је ди но рас по ла же: оним 
што је сте, иду ћи оно ме на ко га на и ђе. Али, ре ћи ће не ко, не жи ви мо у до ба Џејн Ејр. 
На жа лост, не жи ви мо, али књи жев ном де лу је по треб на та ква сце на, не сце на нео ли-
бе рал ног ка пи та ли зма. На тој сце ни вла да по хле па, а по хле па је да нас при хва ће на као 
вр ли на, као јед на чи ње ни ца у си сте му вред но сти ко ја, у са деј ству са дру гим па ра вред-
но сти ма, омо гу ћа ва „хи пер ко мер ци ја ли зо ва ном ка пи та ли зму да функ ци о ни ше“. Крај-
ње од ре ди ште ли бе рал но-ме ри то крат ског ка пи та ли зма је, по ре чи ма по зна тог еко-
но ми сте Бран ка Ми ла но ви ћа, „зби ја ње ре до ва при ви ле го ва не ма њи не и бес ко нач на 
ре про дук ци ја по сто је ћих ели та у бу дућ ност“. У крај њој ли ни ји, та кву си ту а ци ју да нас 
има мо и у све ту књи жев но сти ко ји, да ка ко, не сто ји изо ло ван на не ком пу стом ме сту 
и ван ути ца ја укуп них еко ном ских ак тив но сти на пла не ти. Ка пи та ли зам, ње гов дух 
вла да и књи жев ном про из вод њом, књи жев ним уку си ма и, да ка ко, од ре ђе ним сти лом 
у књи жев но сти ко ји, опет, про из во ди књи жев на ели та, она ко ја је под ка пи та ли стич-
ком стиг мом ми шље ња и сти ла из ву кла од ка пи та ли сте (тр гов ца) на гра ду и уз по моћ ње 
се са да про да је по пут би ло ко је дру ге, на вод но „ква ли тет не“ ро бе. Ка же мо „и, да ка ко, 
од ре ђе ним сти лом“, а тре ба ло би ре ћи упра во у окви ри ма сти ла уну тар ко га је књи-
жев ност и нај о се тљи ви ја, јер од то га за ви си ка ко ће по је ди нач но књи жев но у мет нич-
ко де ло би ти при хва ће но. При том, ов де ни је реч о сти лу умет нич ке књи жев но сти, 
као ка да се го во ри, ре ци мо, о сти лу „но вог ро ма на“ ре ци мо Але на Роб Гри јеа, На та ли 
Са рот или Ми ше ла Би то ра, но о сти лу тзв. поп-књи жев но сти ка ква се да нас углав ном 
пи ше. Та ко на ста је „ае ро дром ска књи жев ност“ за пут ни ке ка да ле ким де сти на ци ја ма 
ко ји ће књи жев ни про из вод чи та ти као за бав но шти во, и из стра ха од мо гу ће до са де 
у про сто ру у ко ме се чу је са мо зу ја ње ави он ских мо то ра и уре ђа ја за рас хла ђи ва ње 
пут нич ке ка би не. По че сто се упра во на те ме љу та кве „ае ро дром ске књи жев но сти“ 
раз ви ја ју на те ча ји за књи жев не на гра де па би у том сми слу мно ги не дав но НИН-овом 
на гра дом на гра ђе ни ро ма ни мо гли да по слу же да се њи ма по пу не ме ста ае ро дром-
ских књи жа ра. Ови ро ма ни, по ред дру гих ло ших ка рак те ри сти ка ко је у сво јим шти-
ви ма но се, но се и јед ну по губ ну илу зи ју о јед на ко сти ме ђу љу ди ма. Ме ђу тим, ствар 
сто ји по све су прот но. Илу зи ја о сва ко вр сној јед на ко сти ко ју нам у сво јим шти ви ма 
по да сти ре са вре ме на ае ро дром ска књи жев ност за пра во ина у гу ри ше не јед на кост, 
ка квог год пред зна ка она би ла, еко ном ског, со ци јал ног, прав ног, пол ног. Да „не јед на-
ко сти мо ра ју би ти оправ да не“ – а то зах те ва ју по ли тич ке ели те – да мо ра ју би ти при-
ка за не као оправ да не (при мер то га је ли бе рал ни на ра тив о „јед на ко сти шан си“, на и ме, 
при ча да „сва ка је дин ка има исте шан се за при ступ тр жи шту и вла сни штву, при че му 
сва ко спон та но про фи ти ра од аку му ла ци је нај бо га ти јих“) са вре ме на нео ли бе рал на 
књи жев ност не са мо да оправ да ва, не го на то ме те ме љу, има ју ћи у ви ду ње не са др-
жа је и по ру ке, и са ма по сто ји и на тим се ис хо ди шти ма (ко мер ци јал ним) за сни ва и 
циљ но про мо ви ше. При ча нео ли бе рал не књи жев но сти по том се на до ве зу је на ин сти-
ту ци ју на гра де ко ја упра во тр го вач ким свр ха ма и слу жи. Хи ње њем де мо кра ти је („сви 
има ју исте шан се“) уста но вља ва се на гра да, па је он да до би је онај ко ме се нај ви ше 
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ве ру је да ће свој књи жев ни глас убу ду ће да ти дру штве ном си сте му ко ји му је прет ход-
ну, тзв. „проб ну“ на гра ду већ био дао. Та ко се ства ра нео ли бе рал ни пи сац, узда ни ца 
спа ва ју ћих иде ја ко је се бу де тач но он да ка да тре ба, слу га не ми сле ће, али опа ке ели те. 
Те ме љи ово га прин ци па чи ни се да су по све по јед но ста вље ни, али не дав ни до га ђа ји 
око до де ле НИН-ове на гра де за ро ман об ја вљен у 2019. го ди ни рас пли та ли су се упра во 
око при пад но сти две ма по ли тич ким иде ја ма, и то из ме ђу на гра ђе ног пи сца и жи ри ја 
ко ји је био на пи шче вој стра ни и имао јед ну иде ју о књи жев но сти и гру пе ко ја је пот-
пи са ла „Отво ре но пи смо јав но сти“ са по зи вом на бој кот НИН-ове на гра де, а с об зи ром 
на то да њен жи ри, ка ко гла си „про свјед“, „по е тич ку про из вољ ност про мо ви ше као 
идеј ни плу ра ли зам... ко ло ни јал ну свест као ко смо по ли ти зам... те ја ло ву по ли тич ку 
ко рект ност као сло бо до у мље“. Да кле, у овом кон крет ном слу ча ју, ства ри око до де ле 
на гра де не рас пли ћу се око пи та ња сти ла и умет нич ке вред но сти де ла не го око по ли-
тич ке ко рект но сти и по ли тич ке не ко рект но сти су ко бље них стра на. О уки да њу НИН-ове 
на гра де и раз ми шља њу о про бле ма ти ци при ро де књи жев них на гра да у овој „по ле ми-
ци“ ни је би ло ре чи. Дру гим ре чи ма, раз го во ра (по ле ми ке) око то га ни је ни мо гло да 
бу де, бу ду ћи да обе, на вод но су ко бље не, стра не сто је на истим ис хо ди шти ма: на гра да 
ва ља да по сто ји да би се њо ме ма ни фе сто ва ла по др жа ва ју ћа ко рект ност спрам са мог 
по сто ја ња на гра де. Са мо по сто ја ње на гра де се и не до во ди у пи та ње, ни ти сме, јер 
ако она и да ље по сто ји, по сто је и из гле ди да ће је да нас до би ти Пе ра (на рав но не пра-
вед но), али су тра ћу је до би ти ја (да ка ко по све за слу же но). Да на гра да по сто ји са мо 
сто га што ће се на те ме љу глав но ко ман ду ју ћих ли ни ја на гра де про из во ди ти не пра-
вед ност и не јед на кост ме ђу по сле ни ци ма књи жев но сти, о то ме ни јед на ни дру га 
стра на ни је про го во ри ла ни шта. Ве ро ват но сто га што обе стра не жи ве од оно га што 
го во ре и са мо че ка ју вре ме ка да ће до ћи њи хов по ли тич ко-идеј ни час да им бу де 
при зна то да су у по гле ду по ли тич ких и идеј них ста во ва „ко рект ни“. Рас пра ва о књи-
жев но у мет нич кој вред но сти на гра ђе ног де ла и дру гих за на гра ду раз ма тра них де ла 
се, да ка ко, не во ди, про сто сто га што ва жи прин цип пре ма ко ме се на гра да до де љу је 
ау то ру, не де лу ко је је овај на пи сао. Али, вра ти мо се по сле овог екс кур са глав ној ли-
ни ји рас пра ве, за ко ну си ле ко ји, ка ко смо ре кли, сто ји у те ме љу сва ке на гра де и чи ја 
при ро да зах те ва да, ма кар украт ко и све де но, бу де ра све тље на. 

При ро да си ле ко ја сто ји у су штин ском на чи ну по сто ја ња на гра де са мој се би ни ти 
ико ме дру го ме не по ла же ра чу на. При ро да те си ле се не ту ма чи, ни ти се ико пи та 
ода кле она до ла зи. То је оно што Жак Де ри да у есе ју „Си ла за ко на. Ми стич ни те мељ 
ау то ри те та“ („For ce de loi: Le fon da ment mysti que de l’ au to rité“, 1990, пре вод на срп ски 
1995) на зи ва ми стич ним про ис хо ђе њем (по ре клом) си ле. Ми стич на си ла је сте „не што 
што у са мом пра ву су спен ду је пра во“ и то ма кар и на је дан тре ну так, но до во љан да 
се за то вре ме за сну је не ко дру го пра во: пра во си ле. Има ти пра во да се на гра да до би-
је – то је јед но уста но вље но пра во, но од лу ка о то ме, мо ме нат су спен зи је прет ход ног 
пра ва, мо гућ ност да се она не до би је, а то за ви си од од лу ке пу ке си ле те од ми стич ног 
уте ме ље ња на вод ног све зна ња жи ри ја ко ји од лу ку до но си – „тај мо ме нат је увек не где 
сме штен, али ни кад ни је сме штен у не кој при сут но сти“ (Жак Де ри да, на ве де ни рад). 
На исти на чин се то де ша ва књи жев ном ју на ку у Каф ки ној па ра бо ли „Пред за ко ном“ 
(„Vor dem Ge setz“) ко ји се су о ча ва са „без гра нич ном спо соб но шћу са мо про и зво де ћег 
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за ко на да овај при кри је сво је ра ди кал но по вла че ње из под руч ја де ло ва ња и да вла да 
по сред ством об ма не и са мо при кри ва ња“.1 Са мо про и зво де ћи за кон од ри че мо гућ ност 
да и ја до би јем на гра ду, по вла че ћи се из под руч ја сво је основ не ега ли та ри стич ке прет-
по став ке: мо гућ но сти да је ја до би јем. Да је је дру гом на те ме љу сво је пу ке мо ћи, док 
при то ме не га ран ту је да по се ду је ика кво ван ми стич но и кон крет но зна ње (ко је би 
би ло ве ће и обим ни је од зна ња дру гих љу ди) о пред ме ту (о књи жев ном де лу) ко ји 
на гра ђу је. Ју нак па ра бо ле, ка ко га Каф ка опи су је, сто ји пред за ко ном не мо ћан, а ре-
че ни ца ко ју Каф ка за ту си ту а ци ју упо тре бља ва гла си: „Та мо он се ди да ни ма и го ди на-
ма“. Ми при то ме до да је мо: по пут свих оних ко ји из ми стич них раз ло га на гра ду ни су 
до би ли, али на те ме љу од лу ке ми стич не си ле ау то ри те та до би ја је не ко дру ги. То, „у 
пре во ду“, зна чи да Каф кин ју нак „тра жи (и гра ди) свој иден ти тет у од но су пре ма не-
ви дљи вом ...ту ђин ском ен ти те ту за ко ји за ми шља да пред ста вља прав ду дру штва, 
од но сно ње го ва вла сти та пра ва“2, али, да ка ко, уза луд. Ту се до га ђа, ве ли Жак Де ри-
да, „не при сту пач на тран сцен ден ци ја за ко на“. За кон је „тран сцен ден тан и те о ло шки, 
да кле, увек бу ду ћи, увек обе ћан, јер је има нен тан, ко на чан и да кле већ про шли“.3 
Од лу ка да се од ре ђе ни ау тор, пи сац ко ји има сво је име и пре зи ме, на гра ди ле жи у под-
руч ју мо гућ но сти да не ка ква од лу чи вост по сто ји. Од лу чи вост се пак у тре нут ку ка да 
од лу чу је ну жно „сме шта на стра ну бо жан ског на си ља ко је уни шта ва пра во“.4 По пут 
Вал те ра Бен ја ми на ко ји у јед ном крат ком тек сту под на сло вом „Ка кри ти ци на си ља“ 
(1921) го во ри о јед ном „но вом по ве сном раз до бљу“5 ко је ће до ћи на кон раз до бља 
„бо жан ског на си ља ко је уни шта ва пра во“ и ко је је прет ња пра ву – та ко и ми ве ру је мо 
у мо гућ ност по сто ја ња књи жев но сти а без има ги нар не ин сти ту ци је на гра де ко ја у ко-
мер ци ја ли зо ва ном све ту нео ли бе рал ног ка пи та ли зма уни шта ва књи жев ност у ње ном 
пра ву да бу де оно што она је ди но је сте: чист стил ка зи ва ња о би ло че му за ми сли вом 
а без пра вље ња ве штач ких бе де ма уну тар ње. Раз го вор на тр гу о књи зи – да, раз го вор 
о „на гра ди ти не ко га“ – не. Пу те ви вред но сти ме ђу „кон зу мен ти ма књи жев но сти“ фор-
ми ра ће се са ми од се бе под усло ви ма јед на ких шан си за све. Да ва ти не ко ме на гра ду 
зна чи су ге ри са ти: „чи тај те ово га, а не оно га“, а све то под ми стич ном еги дом ау то ри-
те та за ко ју се не зна ни за што по сто ји, ни ти от ку да до ла зи. Оно што по сто ји и исто-
вре ме но угро жа ва дру го ко је по сто ји не сме да по сто ји ни у ка квом на сил ном ви ду 
бо жан ске прав де, од но сно, бо жан ског из ри ца ња прав де. Тим пре што ми у бо жан ској 
си ли ко ја из ри че прав ду не ви ди мо ни ка кво бо жан ско зна ње, а не ви ди мо га сто га 
што зна мо (не са мо да смо уве ре ни, но зна мо) да ни ка кво бо жан ско зна ње (у овом слу-
ча ју жи ри ја) не сто ји из над не чи јег дру гог стру ков ног зна ња. Бо жан ско зна ње (жи ри) 
не по се ду је ни ка кву пред ност ме ђу јед на ки ма у стру ци ко ја се зо ве ин тер пре та ци ја 
књи жев но сти, од но сно ин тер пре та ци ја књи жев ног де ла. У по гле ду ин тер пре та ци је 

1 Ста тис Гур гу рис: Да ли књи жев ност ми сли? Књи жев ност као те о ри ја за ан ти мит ско до ба, пре-
ве ла са ен гле ског На да Хар баш, Уни вер зи тет Син ги ду нум, Бе о град, 2016, стр. 153.
2 Исто.
3 Жак Де ри да: Си ла за ко на. Ми стич ни те мељ ау то ри те та, пре вео са фран цу ског Ми ло рад Бе лан-
чић, Све то ви, Но ви Сад, 1995, стр. 58.
4 Исто, стр. 87.
5 Овај став на во ди и Жак Де ри да у на ве де ном ра ду.
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књи жев ног де ла сви (у стру ци) сто ји мо у истом мра ку. При че пост мо дер не књи жев не 
те о ри је упра во о то ме го во ре. „Свет је ру ко пис не ког дру гог, не при сту па чан све оп-
штем чи та њу, ко ји је ди но ег зи стен ци ја мо же од го нет ну ти“, ре ћи ће Ја сперс на ко га 
мо же да се на до ве же Жак Де ри да са сво јим ста вом да „не ма ње тран сцен ден тал ног 
озна че ног ши ри у бес крај по ље и игру зна че ња.“6 Пре сва ког ту ма че ња мо ра да се има 
у ви ду да по сто је „са мо кон тек сти без ика квог сре ди шта за ап со лут но уси дре ње (зна-
че ња). (....) Ни је дан кон текст се не мо же за тво ри ти у се бе. (...) Да би мо је пи са но са оп-
ште ње има ло функ ци ју на пи са но га ... оно тре ба да бу де по но вљи во – ите ра бил но – у 
ап со лут ном од су ству при ма о ца или ем пи риј ски утвр ди вог ску па при ма ла ца“7 (кур зив 
мој). Ин сти ту ци ја књи же не на гра де спрам ов де на ве де них ста во ва сто ји у том сми слу 
у све тло сти јед не по све пле беј ске иде је, по све ба нал не, на и ме пу ког по бу ђи ва ња на 
оно што се у све ту ста рих Ри мља на зва ло: хле ба и ига ра. Књи жев но де ло, ме ђу тим, 
не са др жи свој сми сао у све тло сти хле ба и игре. Пра во не ког „ау то ри те та“ („ау то ри-
те та“ пи са ног оба ве зно под зна ци ма на во да) „да бу де у пра ву“ са ста но ви шта пра ва 
уоп ште не мо же да бу де спро ве де но уну тар не че га што сто ји у не-пра ву све та, ука зу-
ју ћи сво јим свр ха ма и сво јим на чи ном по сто ја ња на то не-пра во све та, то јест, ис ка-
зу је га (то не-пра во све та) и ар ти ку ли ше у са мој сво јој за сно ва но сти, у сво јој при ро ди. 
Не у пи тан фон, без у слов ни ау то ри тет у до ме ну књи жев ног де ла, не по сто ји. Ин сти ту-
ци ја књи жев не на гра де хо ће на сил но да при зна ап со лут ност ре ла тив ног ау то ри те та, 
но тај зах тев се не по кла па са при род ном за сно ва но шћу књи жев но сти да по сто ји 
ра ди сво јих свр ха, уну тар оно га што смо на зва ли не-пра вом све та. Не-пра во све та не 
по зна је и не при зна је ни је дан ау то ри тет осим ау то ри те та књи жев но сти ко ји го во ри 
оно о че му мо ра да го во ри. Ка ко то га го во ра и оно што он из лу чу је са др жа јем сво га 
го во ра ко ји го во ри о не-пра ву све та не раз двој ни су јед но од дру гог. Не-пра во све та 
од га ђа „иди лу ко нач ног прав ног за до во ље ња“, јер оно го во ри о оно ме што је су штин-
ски је од на до буд но сти пу ке иди ле прав ног за до во ље ња, а то је ве чи то не-пра во све-
та ко је по ка зу је ка ко сто ји ствар са људ ском ег зи стен ци јом, и то уну тар оба под руч ја: 
ка ко на зе мљи, та ко и на не бу. Књи жев ност је из ве сна „лу дост“, из ве сна дон ки хо те ри-
ја, и та ко се уста но вља ва као чи ста озбиљ ност у сво јој жи вље ној, али и сво јој тран-
сцен ден тал ној дра ма тич но сти, и то ка ко у по гле ду сво га по зи ва (по зва ња), та ко и у 
по гле ду сво јих не у мит них те ма. А ко је то у јед ном од ре ђе ном кру гу књи жев них де ла 
нај бо ље ис ка зао, да ли Пе ра или Ми ка, то су по све на ив не игре, чак и спрам јед не 
жи ли це оно га што чи ни те мељ би ћа књи жев но сти. О то ме ко је да нас и ов де на пи сао 
„нај бо љу књи гу“ не ма пра во ни ко да од лу чу је, као што ни ко не ма пра во да од ре ђу је 
ни ти упра вља ко ли ко оним шта, то ли ко ни оним ка ко књи жев но сти. Оба пи та ња, 
на и ме, при па да ју пра ву ау то ро ве без гра нич не сло бо де пи са ња. За то вре ме књи жев-
на на гра да је, по пут пра ва, „про јек то ва ње јед не за ни мљи ве бу дућ но сти књи жев но сти 
на ствар ност“.8 Из ве сно „де мо крат ско има ги на р но“ стал но за ми шља не ка кву има ги-
нар ну ин сти ту ци ју на гра де, стал но го во ри о „нај бо љем“ из ме ђу овог или оно га (књи-
жев но га де ла), али при то ме стал но за бо ра вља по за ди ну сво је же ље ко ја са со бом 

6 Жак Де ри да: „Струк ту ра, знак и игра у го во ру на укâ о чо ве ку“, у: Де ло, де цем бар 1973, стр. 1479.
7 Жак Де ри да: „Пот пис, до га ђај, кон текст“, у: Де ло, ју ни 1984, стр. 15.
8 Ro bert Co ver: Vi o len ce and the World, стр. 1604.
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не пре ста но но си „су штин ско на си ље“ и у сво јој сен ци одр жа ва га и не про бле ма тич ним 
и не так ну тим. Ин сти ту ци јом на гра де одр жа ва се же ља да чо век вла да над чо ве ком, 
упра во по пут оног чу ве ног ста ва Фри дри ха Ен гел са ко ји го во ри да „моћ, сна га, си ла, 
ау то ри тет, на си ље – је су са мо ре чи ко је тре ба да ука жу на сред ства по мо ћу ко јих чо-
век вла да над чо ве ком“. Да ин сти ту ци јом на гра де вла да си ла, по че сто си ро ва си ла, 
про ис хо ди из чи ње ни це мо ћи ко јом жи ри (власт) сво јом од лу ком рас по ла же. Сто га, 
у окви ри ма те еви дент не си ле ни ка ква вред ност књи жев ног де ла не сто ји у ви зи ру 
од лу чи ла ца као раз лог за на гра ду, не го од лу чи о ци оправ да ва ју на гра ду ци љем ко ме 
те же. „А оно“, с пра вом ве ли Ста тис Гур гу рис, „че му је по треб но да бу де оправ да но 
не чим дру гим (не ка квим ци љем) не мо же би ти су шти на би ло че га“. Ка ко у та квом на-
чи ну оправ да ња по сто ја ња књи жев не на гра де ле жи на си ље, на гра да као та ква ни ка-
да не мо же да има ле ги тим ност. На сил но да та књи жев на на гра да – а по ка за ли смо да 
се увек, vo lens no lens, о то ме ра ди – ни ка да не мо же да про из ве де уве ре ње у вред ност 
на гра ђе ног де ла. Осим мо ћи спро ве де не пу тем на си ља има ги нар на ин сти ту ци ја књи-
жев не на гра де „санк ци о ни ше пра во да се сло бод но де лу је на сло бод ном тр жи шту“9 
књи жев но сти. Са мим тим што књи жев на на гра да по сто ји – и то је још јед на ње на 
ло ша стра на – књи жев ни ства ра лац по пут ју на ка у Каф ки ној па ра бо ли „Пред за ко ном“ 
пре пу шта се на ди да ће је до би ти (ако је до би је он ће убу ду ће на тој чи ње ни ци гра ди-
ти свој спи са тељ ски иден ти тет), за ми шља ју ћи да она (до)но си ве ли ку на кло ност дру-
штва ње го ве је зич ке за јед ни це ко јој је он по све тио сво је де ло. Но, ве ру ју ћи уна пред 
и сâм ми стич ном те ме љу ау то ри те та ко ји ће му на гра ду да ти, он се од ри че сво га 
пра ва на сло бод но ства ра ње, јер на гра да ко ју при жељ ку је увек ће зах те ва ти да се 
умет ник при ла го ди ње ним узу си ма. Чак и он да ка да бу де ства рао сво је но во де ло. На 
кон цу, књи жев ни ства ра лац ће са зна ти да су вра та пре ма ње го вом сло бод ном ства-
ра њу би ла са мо ње го ва (као Каф кин ју нак), али да се он по ку шао при ла го ди ти та мо 
где на гра да за сни ва сво ју ми стич ност, у чи ње ни ци да она про сто мо ра да по сто ји и 
да (та ко) чу ва се бе. У про стор на гра де ула зи та ко ре ћи све што њој од го ва ра. У том 
сми слу ни ау тор, ни жи ри „ни ка да ни су у при су ству за ко на (у овом слу ча ју ’на гра де’), 
ни ти они прет хо де за ко ну (на гра ди), јер не ма ни ка квог... ау то ри те та из ван под руч ја 
за ко на“10 (на гра де). На гра да са ма по се би зах те ва да пи сац и жи ри сто је „пред за ко-
ном“ (на гра дом), „али без мо гућ но сти да се су о че са за ко ном (на гра дом) за то што 
за кон (на гра да) зах те ва да они сто је је дан на спрам дру гог“,11 да ме ђу соб но кому ни-
ци ра ју као да су на ис тој стра ни исто га, што је, да ка ко, са мо при вид (су шти на све га је 
у оно ме „као да су“). На те ме љу то га про ис хо ди да је за кон (на гра да) за бра њен(а), јер је 
„кон такт са ње го вим arché (са по ре клом као и са ау то ри те том) та ко са чи њен да бу де 
не мо гућ“.12 Ре зул тат ова ко опи са ног то ка ко ји се од но си на про цес на гра ђи ва ња са др-
жан је у чи ње ни ци да опи са на де ша ва ња са др же еле мен те и ми сти ке и еле мен те фан-
та стич ног на ра ти ва. А све то у до ме ну ко ји на ме ра ва да бу де ар ха и чан, ре а лан, озби-
љан, кри ти чан и ау то ри та ти ван. Но, књи жев ност, као што ви ди мо, све му то ме пр коси, 

9 Да ли књи жев ност ми сли?, стр. 152.
10 Исто, стр. 154.
11 Исто.
12 Исто, стр. 155.
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јер она са ма се би са мој ис по ста вља ра чу не сво је ау то но ми је. Ма ко ли ко се му чи ли око 
про ми шља ња, под стак ну тих Де ри ди ним ис пи ти ва њи ма, „шта, од но сно ко про су ђу је 
о то ме да ли је не ки текст књи жев ни, или ни је“ од го вор на пи та ње „шта је књи жев ност“ 
мо гућ је да бу де, сло жи ће мо се са Ста ти сом Гур гу ри сом, „са мо књи жев ни“.

С об зи ром на при ро ду књи жев но сти ова кав го вор о су шти ни књи жев не на гра де 
не би тре ба ло да бу де чу дан. Јер, не мо же се око књи жев но сти не што ра ди ти а што 
њој не при па да. Њој је за да так да ка зу је и ка за но да уоб ли ча ва. Она се не так ми чи, она 
не мо же да бу де пре да та су ду по је ди нач ног чо ве ка или иза бра не го ми ле струч ња ка 
(струч ња ка за шта?) па да на кон то га суд тих љу ди бу де об на ро до ван као јав ни суд, 
ука зу ју ћи тек на јед но де ло ко је је ме ђу дру гим јед на ко вред ним де ли ма про мо ви са-
но у зва ње „нај бо љег“, би ва ју ћи по бед ни ком на кон кур су за „нај бо ље де ло“. Но, сва ком 
де лу ва ља при зна ти да за во ди на свој на чин, и сва ко де ло тре ба пу сти ти да за во ди 
та ко ка ко га је ау тор за ми слио. У том сми слу, „нај бо ље“ је не мо гу ће уну тар кру га про-
се ка где по сто ји ко ли ко-то ли ко до бро вла да ње ро ма неск ним за на том, пе снич ком или 
есе ји стич ком умет но шћу. Оста так у окви ри ма про се ка не би смео да бу де по ни жен 
на вод но пр вим и на вод но нај бо љим. Јер, где је гра ни ца из ме ђу ве о ма до брог и нај бо-
љег? Упа да мо, ви ди мо, у апо ри је ко је се са ме од се бе на ме ћу би ло гле де оног на вод но 
„нај бо љег“, би ло у по гле ду оног на вод но „нај го рег“. Тзв. злат на сре ди на не сме би ти 
ка жње на оним што јој при па да: да бу де тик уз на вод но нај бо ље га. Јер се не зна шта је 
нај бо ље, осим што се зна нај по год ни ја лич ност ко ја на гра ду тре ба да до би је. То се сва-
ка ко увек зна. На гра ђу је се, да кле, као што смо ов де већ ви ше пу та по но ви ли, ауто ро-
ва лич ност, не ње го во де ло. Ме ђу тим, та ко не би сме ло да бу де. С дру ге стра не, ва ља 
да на овом ме сту на гла си мо, ми се ни ка ко у вред но сном по гле ду спрам књи жев них 
де ла не за ла же мо за „злат ну сре ди ну“. По јам „злат не сре ди не“ у овом слу ча ју слу жи 
са мо за то да би се ка за ло да се од мах иза ње не зна шта је оно што је бо ље од те „злат-
не сре ди не“ и ка ко се из „злат не сре ди не“ из вла чи оно нај бо ље и на те ме љу ка квих 
уви да. Из ве сна дис тан ца спрам остра шће ног по гле да на тзв. нај бо ље ов де је нео п ход на. 
У прин ци пу мо же се одво ји ти до бро де ло од ку ко ља, али ва ља но де ло од ва ља ног 
де ла не мо же се ни ка квом на уч ном ме то дом, ко ли ко ни есте тич ко-хер ме не у тич ком, 
раз лу чи ти јед но од дру гог. У та квој си ту а ци ји као „нај бо ље“ ће се чи та ти оно што ће 
се нај че шће чи та ти. Али, са ма та пу ка чи ње ни ца не тре ба да бу де пред мет ис хи тре ног 
на гра ђи ва ња. На овом ме сту ко рект но би би ло та ко ђе за пи та ти се и о ка да на гра ђи-
ва ња: да ли го ди ну да на на кон што је де ло об ја вље но или де сет го ди на на кон што је 
об ја вље но, или тре ба да про ђе ви ше вре ме на од пр вог по ја вљи ва ња де ла, или ма ње? 
Књи жев ном де лу је сва ка ко по треб но вре ме да по ка же сво је вред но сти у пра вом, 
не у трал ном све тлу сво је је дин стве но сти. Не на кон по ла го ди не от ка ко се по ја ви ло – 
што сва ка ко не мо же – но знат но ду же. Што је, ве ру је мо, при ро дан ток за про ве ру 
вред но сти књи жев них де ла. 

Би ло на Ис то ку, би ло на За па ду увек се на гра ђу је лич ност пи сца, не ње го во де ло. 
Не дав но је је дан ау стриј ски гер ма ни ста, Да ни ел Занд ман (Da niel Sand mann), упра во ту 
чи ње ни цу на гла сио, ре кав ши да је „код до де ла на гра да и кон курсâ пер со на ли за ци ја 
пот пу на“. „За то“, ве ли он, „и не чу ди да по ре дак де ли на гра де. До бит ни ци на гра да су 
осо бе ко је по ка зу ју ис пра ван смер. Они го во ре у име си сте ма за до де лу на гра да. А 
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ако на гра да оде по гре шној осо би, ’не по доб ној’, то не ме ња ни шта. Са мо у том слу ча ју, 
узор тре ба хи тро пре тво ри ти у ме ту на стре ли шту.“ За пад је тај ко ји је из ми слио да 
му нај бо љи ау тор са Ис то ка бу де онај ко ји на нај бо љи на чин од го ва ра по ли ти ци За-
па да. Уко ли ко се ис точ ни пи сац опре де лио да бу де про тив по ли ти ке сво је зе мље – 
ње го во де ло ће по све си гур но би ти на гра ђе но на За па ду (Б. Па стер нак, А. Сол же њи цин, 
Ч. Ми лош, О. То кар чук). Код не ких пи са ца са Ис то ка књи жев но уме ће уи сти ну мо же 
да бу де та кво да је чи та о цу са За па да го то во све јед но ко ја ди си дент ска уве ре ња има 
пи сац са Ис то ка, ма да, до ду ше, ни кад то ли ко све јед но а да му се за до вољ ство чи та ња 
пи сца са Ис то ка не по кла па са ње го вим по ли тич ким уве ре њи ма чо ве ка са За па да. 
За пад циљ но на гра ђу ју спла чи не са Ис то ка (на рав но, Па стер нак, Сол же њи цин etc. ни су 
спла чи не) са мо сто га, што се ау тор са Ис то ка ус про ти вио по ли ти ци сво је зе мље, те је 
по том ње го во де ло за пад ни чи та лац тре ба ло (био при ну ђен) да чи та као нај бо ље 
књи жев но де ло са Ис то ка. За пад је по че сто опа ки ци ник спрам књи жев них вред но сти. 
Ис ток ни ка да не до де љу је не за слу же на при зна ња де ли ма за пад не књи жев не про дук-
ци је из раз ло га што су она иде о ло шки по жељ на ис точ ним вла да ма и уве ре њи ма ис точ-
ног чи та ла штва. Он, Ис ток, та ква де ла јед но став но иг но ри ше и не ста вља их у жи жу 
чи та лач ке ра до зна ло сти, чак их и не спо ми ње, што је, да ка ко, мно го ко рект ни ји на чин 
од на ве де ног за пад ног ма ни ра ба ца ња пра ши не у очи сво јим чи та о ци ма. У ов де на-
ве де ном сми слу би ло би, ве ру је мо, по све уме сно на ве сти ре чи не дав но пре ми ну лог 
Џор џа Стеј не ра (Ge or ge Ste i ner), ко ји је сво је вре ме но ре као да је „дух на шег ве ка дух 
жур на ли зма. Се кун дар ни дис курс је ин фи ци рао ми шље ње и сен зи би ли тет“. Се кун-
дар ни го вор над ја чао је ћу та ње умет нич ког де ла. Оту да, са та квог из во ра, на ста је 
при ча (са вре ме но ре че но „на ра тив“) о на гра да ма. Дух жур на ли зма за ле пио се као 
чи чак за по хлеп ног пи сца жељ ног при зна ња (ио на ко по цео дан ра ди сам, по треб но 
му је зво но, глас ко ји ће га огла си ти да он по сто ји, же љан је при зна ња, пу бли ке, са мо ћу 
не уме кон се квент но да под не се до кра ја, на кра ју ра да на де лу по треб на му је го ми ла 
ко ја ће му кли ца ти. – Ја дан сла бић!). На гра да је ау то ру до бро до шао на чин да се нај бр же 
стиг не до оно га за чим се че зне: одо бра ва ју ћег гла са го ми ле. Ње го во де ло, ме ђу тим, 
ћу ти. Не да је од се бе гла са, не ко мен та ри ше. Пу шта да му до ђу они ко ји хо ће. Пи сац 
же ли бр за ре а го ва ња, од мах. Де ло че ка. Пи сац ни шта ни је пре у зео од му дро сти де ла. 
Он је чо век, ташт по свој при ли ци. И, ето, по ре кла на гра ди. Не ра зо ри ва ме лан хо ли ја 
пра ти све ду хов не про це се, и ове ко ји се од и гра ва ју на кон ство ре ног умет нич ког дела, 
у ми љеу ње го вог „по за дин ског зра че ња“ (Hin ter grund stra hlung). О овој ме лан хо ли ји 
ко ју ов де спо ме ну смо го во ри та ко ђе кем брич ки уче њак Џорџ Стеј нер. У тре нут ку када 
се ми сли ло да ће све про те ћи до бро, да ће се ау тор и де ло на ми ру ра ста ти, ево ау то-
ра ко ји од де ла тра жи да му по мог не не би ли он, ау тор, до шао до сла ве, до шао до 
гла са. Ин сти ту ци ја на гра де ра до сно на ста вља свој по сао. Она тру је но вог ау то ра, овај 
сле де ћег, и ево ко ре на и раз ло га за пе си ми зам ко ји свој дух до но си са те ме ља на укâ 
о чо ве ку. Зар баш све на овој зе мљи мо ра да бу де упр ља но та шти ном чо ве ко вом? 
Упр кос огром ном не зна њу ко је нас, што се ти че при ро де књи жев ног де ла, окру жу је. 
Упр кос чи ње ни ци да ми о зна чењ ском дис кур су де ла уме мо је два шта да про го во ри мо. 
О то ме на жи во пи сан на чин го во ри Мон те скје ко ји о су шти ни су ђе ња књи жев ном де лу 
пи ше сле де ће: „Тра жим са мо јед ну услу гу за ко ју стра ху јем да ми не ће би ти ис пу ње на: 
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то је не су ди ти де лу од два де сет го ди на ра да чи та њем од јед ног ми ну та, и одо бри ти или 
осу ди ти це ло куп ну књи гу због не ко ли ко ре че ни ца.“ Та ко ђе, му дри Мо рис Блан шо ће 
ре ћи: „Књи га ка да је чи та на, она још ни кад ни је би ла про чи та на, ни је за у зе ла сво је 
по сто ја ње као де ло, осим у про сто ру отво ре ном тим је дин стве ним чи та њем, сва ки 
пут пр вим и сва ки пут је дин стве ним.“13 „Ско ра шње те о ри је тек сту ал но сти увер љи во 
до ка зу ју да се ’ре фе рент’ је зич ког зна ка не мо же фик си ра ти; да зна че ње јед ног тек ста 
не мо же би ти чвр сто“, пи ше, као да се на до ве зу је на ре че ни цу Мо ри са Блан шоа, Лу ис 
А. Мон тро уз (Lo u is A. Mon tro se).14 Али, као што смо ви де ли, на ове при че књи жев не 
те о ри је на ка ле мљу је се, у прак си, при ча о књи жев ним на гра да ма, јед на упор на мит ска 
при ча о мит ској си ли „кр ва вој над пу ким жи во том ра ди са ме те мит ске си ле, спрам 
бо жан ске си ле ко ја је чи ста си ла над це лим жи во том ра ди жи вог чо ве ка“.15 Мит ска 
при ча о мит ској си ли од но си се у овом слу ча ју на фан та зам о књи жев ној на гра ди ко-
ја оте ло вљу је има ги нар ну ин сти ту ци ју за ко на ко ји де лу је сле пом си лом, во лун та ри-
стич ки, пре ма прин ци пу „мо же ми се“ или „та ко ми се хо ће“, јер, на вод но, то не ко 
дру ги же ли. Та пу ка во лун та ри стич ка же ља не ко га (би ло ау то ра, би ло ин сти ту ци је 
ко ја за го ва ра по сто ја ње на гра де) бри ше це ло куп но по сто је ће зна ње књи жев не те о-
ри је ко ја го во ри по све су прот но, на и ме да је по сто ја ње књи жев не на гра де пу ки фан-
та зам, кон струк ци ја ума ко ји на те ме љу схва та ња да би она, на гра да, ипак, мо гла да 
по сто ји (јер, на вод но, шта је ту спор но?) спро во ди на си ље спрам чи стог по сто ја ња 
књи жев ног де ла ство ре ног да омо гу ћи ства ра лач ком ду ху је зи ка да об ли ку је но ве све-
то ве из ван по сто је ћег, при че му агон у тим окви ри ма не ма ни ка кве по тре бе да се 
укљу чу је. Мо жда про бле ма ти ка о ко јој је ов де реч мо же да бу де схва ће на она ко ка ко 
Те о фил Шпе ри (Te op hill Spo er ri) пред ла же ка да ве ли: „Наш циљ је текст, а све што од-
во ди од об ли ко ва не ре чи и не ма свр ху да об ја сни струк ту ру фор ме – грех је про тив 
ства ра лач ког ду ха је зи ка.“ Но, на те ме љу ка ко да нас сто је чи ње ни це са кон сен зу сом 
ко ји по сто ја ње књи жев не на гра де одо бра ва или јој не ги ра сва ку ра зум ну свр ху, из-
гле да да ће се до Шпе ри је вог уве ре ња у прак си књи жев ног по ља те шко до ћи. До ба је 
остра шће ног ка пи та ла ко ји све ку пу је и све ба ца дру ги ма под но ге, са мо да би вла дао, 
за вео, по мра чио су шти не свих мо гу ћих са др жа ја људ ског де ла ња. Ако „чи ње ни це“, 
ка ко ве ли Ни че, „не по сто је, не го са мо ту ма че ње чи ње ни ца“ он да је по сто ја ње књи-
жев них на гра да бе сми сле но, јер се на гра да де ли за „ту ма че ње чи ње ни ца“ у си ту а ци ји 
ка да чи ње ни це не по сто је. У том сми слу Су зан Сон таг до бро ве ли ка да ка же да је „у 
ве ћи ни мо дер них при ме ра, ту ма че ње екви ва лент но фи ли стар ском од би ја њу да се 
умет нич ко де ло оста ви на ми ру“. Али, у до бу су ро вог ка пи та ли зма ка ко оста ви ти књи-
жев но де ло на ми ру ка да и оно мо же да до не се про фит, ка да мо же би ти схва ће но као 
пу ка ро ба? У та квој си ту а ци ји чо ве ку је не мо гу ће да ис ку си оно што пред со бом има: 
књи жев но де ло ко је му је по ну ђе но на чи та ње. У нај ма њу ру ку ту чи ње ни цу. Он, тај про-
сеч ни чо век, ужи ва у оном што су дру ги ре кли да је ва ља но, он ће то ку пи ти, по ве ро-

13 Мо рис Блан шо: „О чи та њу“, у: Стра те ги је чи та ња, прир. Мир ја на Сто шић, Цен тар за ме ди је и 
ко му ни ка ци је, Бе о град, 2014, стр. 4.
14 Лу ис А. Мон тро уз: „По е ти ка и по ли ти ка кул ту ре“, у: Стра те ги је чи та ња, стр. 195.
15 Val ter Be nja min: “Cri ti que of Vi o len ce”, са не мач ког пре вео Ed mund Jep hcott, u: Be nja min, Re flec ti ons, 
New York, Har co urt, Bra ce Jo va no vich 1978, стр. 297. На ве де но из: Да ли књи жев ност ми сли?, стр. 159.
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вав ши да је ку ћи до нео „до бру ствар“, док је на ули ци про ла зио по ред књи га ко је су 
та ко ђе ве о ма до бро на пи са не. Но, он их ни је ви део, јер је свој укус по ве рио чу ва ри ма 
ње го вог уку са. Мо гу ће је да је то учи нио из ра зних раз ло га. Углав ном, из ле њо сти да 
по ку ша да сâм про на ђе соп стве не књи жев не вред но сти. Но, за то му је по треб но сло-
бод но вре ме ко је он не ма. Сло бод но вре ме му је знат ним де лом узео ка пи та ли ста код 
ко јег ра ди и ко ме он да је сво ју нај бо љу сна гу, сво је нај бо ље са те. Ићи у прав цу ова квог 
го во ре ња ла ко ће се да ље сти ћи до по нор них за вр зла ма со цио-еко но ми је, што он да 
зах те ва јед ну да ле ко про ду бље ни ју ана ли зу од ове ов де ко ју смо пред ло жи ли. Пре 
то га, по треб но је, та ко ђе, да се ди ску си ја о са др жа ју умет нич ког де ла усме ри на ње го ву 
фор му. Фор ма је да ле ко зна чај ни ји аспект умет нич ког де ла од са др жа ја. Са др жај је 
тек не што што је се кун дар но у од но су на фор му. Али, књи жев но де ло у ка пи та ли стич ком 
све ту мо же да про да са мо при ча ко ја се на ла зи у са др жа ју књи жев ног де ла. Сто га ће 
се ка пи та ли стич ки књи жев ни кри ти чар и да ва лац на гра де окре ну ти при чи о са др жа ју, 
из бе га ва ју ћи раз го вор о фор ми књи жев ног де ла. На кра ју, по пра ви лу, има ће мо иде о-
ло шку ин тер пре та ци ју књи жев ног де ла, ко ја ће би ти на шти мо ва на да се сла же са 
чи та о че вим иде о ло шким по гле ди ма. По сто ја ње на гра ђе ног де ла је ту да чи та о цу олак-
ша џеп, ка ко би му би ло сер ви ра но оно у шта он одав но ве ру је и зна. У та квим окол-
но сти ма не ма, да ка ко, ни оне чу ве не по тре бе за еро ти ком умет но сти о ко јој го во ри 
Су зан Сон таг као ну жном за ме ном за прак су хер ме не у ти ке ко ја се сву да над ви ла над 
умет нич ким де лом: од уни вер зи те та до тр го ви не њи ме. И док је на уни вер зи те ту хер-
ме ну ти ка на шла сво је оправ да ње у на сто ја њи ма да ис пи та про цес про из вод ње књи-
жев ног де ла, тр жи шна хер ме не у ти ка је тра жи ла на чин ка ко да књи жев но де ло про да. 
У та квим окол но сти ма уста но вље на је ин сти ту ци ја књи жев не на гра де. Са њо ме смо 
до би ли у па ке ту ла ког чи та о ца. Ње го ва ла ко ћа не ће про из во ди ти бри ге ни ко ме, јер 
се у том слу ча ју не сре ће озбиљ ност књи жев но сти са озбиљ но шћу чи та ња, но пре 
све га ла год но раз у ме ва ње о су шти ни књи жев ног де ла по спе ше но ко ме ди јант ским 
из во ђе њи ма то бо жњих зна ла ца књи жев но сти ко ји ће чи та о цу „нај бо ље“ шти во ове 
го ди не, овог ме се ца или ове не де ље (се ти мо се спи ско ва бест се ле ра у не дељ ни ци ма 
ши ром све та) спа ко ва ти у ру ке, ба ца ју ћи га, фи гу ра тив но ре че но, у гроб ни цу осред њег 
уку са, пре да ју ћи га на ми лост и не ми лост не књи жев ној књи зи. Та не књи жев на књи га 
је фа тум ла ког чи та о ца. Јер, „пре не го што је би ло ко про чи та, не књи жев ну књи гу су 
већ сви про чи та ли, и то чи та ње ко је јој прет хо ди оси гу ра ва књи зи чвр сту ег зи стен ци ју. 
Али књи га ко ја има сво је по ре кло у умет но сти не ма јем ство у све ту и, ка да је чи та на, 
она још ни кад ни је би ла про чи та на, ни је за у зе ла сво је по сто ја ње као де ло“.16 У овој 
Блан шо о вој кон ста та ци ји ис каз „чи та ње ко је јој прет хо ди“ у окви ри ма „не књи жев не 
књи ге“ је сте, за пра во (шта дру го?) жи ри јев ско чи та ње књи ге ко ји ће у јед ном тре нут-
ку до не ти вест о нај бо љој књи зи (ро ма ну, пе сми, есе ју). Књи га ко ја има сво је по ре кло 
у умет но сти сто ји у пра зном про сто ру и че ка Го доа. Њен ће Го до, за раз ли ку од оног 
дру гог, до ћи. Јер, све што има сми сла на ла зи сво ју осло бо ди тељ ску кон си стен ци ју у 
„без ре зер вном тро ше њу“ пре ма пу сто ло ви ни ко ју обе ћа ва не си гур на књи га умет но-
сти књи жев но сти. 

16 „О чи та њу“, стр. 4.
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Књи жев на на гра да ана ли зи ра на у овом ра ду по след њи пут. Она се да је, на жа лост 
ну жно, увек про сеч ни ма. Јер, про сеч ност је при род на ствар у ства ри ма ду ха. Сâм 
Ајн штајн је са здра во ра зум ским чу ђе њем за се бе са мог за кљу чио да је он то ком жи-
во та тек са мо две ау тен тич но сво је иде је имао. У окру же њу ко је са сил ном хва лом 
сла ви ори ги нал ност по ка зу је се да је она нај че шће тек са мо „ва ри ја ци ја“ већ ис ко ри-
шће ног ма те ри ја ла, са пре по зна тљи вим прет ход ни ци ма. Где су ау тен тич не му та ци је?, 
пи та се Џорџ Стеј нер. У књи жев но сти ни сâм над ре а ли зам ни је до нео ни шта но во. 
Та ко ђе, ни да да и зам, ни Џејмс Џојс. Ни ти Бе кет. Уи сти ну но во у књи жев но сти мо гло 
би би ти са мо оно де ло ко је не би ни ко ме би ло ра зу мљи во. Сви мо ти ви и сви ми то ви 
у књи жев но сти већ су ис ко ри шће ни. Исто је та ко и са ми шље њем. Оно што при па да 
на шем на ју ну тар њи јем свој ству, и што је сво ји на на ше spe ci es, исто вре ме но је нај по но-
вља ни ја рад ња од свих на ших рад њи. Про тив реч ност у на чи ну по сто ја ња ми шље ња 
не дâ се из бе ћи. Бе ше то јед на од осно ва због че га јед ног ми сли о ца ми шље ње чи ни 
ме лан хо лич ним. (Ви ди.: Џорџ Стеј нер, „За што ми шље ње чи ни ту жним“, 2006). Оно 
„нај бо ље“ увек је пој мов на ап страк ци ја. У чу ве ном пи сму Лу дви гу фон Фи ке ру (Lud wig 
von Fic ker), из да ва чу по зна тог ча со пи са Der Bren ner у ко ме је Вит ген штај нов „Trac ta tus“ 
тре ба ло да иза ђе, Лу двиг Вит ген штајн ок то бра –но вем бра 1919. го ди не пи ше сле де ће: 
„Хтео бих на и ме ре ћи да се мо је де ло са сто ји из два де ла: из де ла ко ји пред ва ма сто ји 
али и пре све га из оног де ла ко ји ни сам на пи сао. А упра во је тај дру ги део нај ва жни-
ји.“17 Про бле ма ти ка на гра да би се, да кле, мо гла про тег ну ти и на пи та ње оно га што код 
пи сца оста је у до ме ну не ис пу ње но га (оп та тив ног) а за ње га у скло пу јед ног ње го вог 
де ла ва жно га. Оно не на пи са но дâ се ме ри ти слут ња ма, ње го ве вред но сти сто је у 
обла сти ан ти ци па тор ског, у на пи са ном го то во ин кор по ри ра ној иде ји. За про бле ма-
ти ку књи жев не на гра де овај об лик оп та тив ног оста је по све не ин те ре сан тан (го то во 
бе сми слен), но он је, по го то во код ве ли ких пи са ца, од ве ли ког зна ча ја за раз ма тра ње 
сва ког њи хо вог по је ди нач ног де ла. По го то во уко ли ко сам пи сац на ње га, као што је 
то учи нио Вит ген штајн, ука же.

Оно што смо у овом ра ду хте ли да ка же мо је сте сле де ће: про бле ма ти ка на гра да 
за јед но умет нич ко де ло је јед на по све пла у зи бил на има ги на ци ја људ ског ума ко ја 
прет по ста вља чи сте усло ве у рад ња ма ње не прак се – али се, по том, су о ча ва са без-
број ним апо ри ја ма ко је про ис хо де из не са вр ше но сти људ ског би ћа, али и са ме при-
ро де има ги на ри ју ма на гра де. Оно што је по све из ве сно је сте да ствар ност и вред ност 
књи жев ног де ла ни ка да ни је јед но знач но пер ци пи ра ју ћа ка те го ри ја ко јој се мо гу 
од ме ри ти до ме ти, ње не ши ри не и ви си не. Из ме ђу де ла и нас по сто је мно га ме ђу по ља, 
а упра во су она од од лу чу ју ћег зна ча ја за тек са мо мо гу ћу про це ну вред но сти јед ног 
књи жев ног де ла. По пут про ми шља ња уну тар квант не те о ри је у фи зи ци че сти ца, та ко 
и у књи жев ном де лу по сто је ре ла ци је ко је ле же у до ме ни ма нео штри не ње го вог суп-
стан ци јал ног кор пу са (тзв. Unschärferelation). Књи жев но де ло не ма ар хи ме дов ску тач ку, 
по пут ни јед ног дру гог умет нич ког де ла. На гра да би ва уста но вље на ра ди про це њи ва ња 

17 Lud wig Wit gen ste in: „Bri ef an Lud wig von Fic ker, Ok to ber, No vem ber 1919“, у: L. Wit tgen ste in: Bri ef-
wec hsel, прир. Brian McGu in nes, Ge org Hen rik von Wright, Frank furt am Main 1980, стр. 96 („Ich woll-
te nämlich schre i ben, mein Werk bes te he aus zwei Te i len: aus dem der hi er vor li egt, und aus al le dem, 
was ich nicht geschri e ben ha be. Und ge ra de di e ser zwe i te Teil ist der Wic hti ge“).
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пра зне тач ке уну тар јед не чвр сте кон зи стен ци је, са ме се би до вољ не. Но, пра зна тач ка 
у де лу не мо же би ти пред мет про це њи ва ња вред но сти. Она је то што је сте: пра зна 
тач ка, у њу се не ма уви да. Осим на си лу, пу ким твр ђе њем: да ја је сам ви део у то ме де лу 
оно што је дру гом по је дин цу не ви дљи во. Ево, сто га га на гра ђу јем. Са њач, про це њи вач 
вред но сти де ла, да кле, на гра ђу је дру гог са ња ча, оног ко ји је де ло на пи сао, али га до 
кра ја, по пут Вит ген штај на, ни је на пи сао. Остао је ван де ла онај нај ва жни ји део: део 
ко ји ни је на пи сан. Шта са њим да чи ни мо? Оста је мо, да кле, уну тар број них апо ри ја ко је 
су, ве ру је мо, не ре ши ве, а по ти чу са стра на на шег не са вр ше ног ми шље ња, на ших не-
са вр ше них и не до вр ше них, ко ли ко и не до вр ши вих, те о ри ја о при ро ди књи жев ног 
де ла. У свим на ве де ним до ме ни ма на и ла зи мо на там но сти ко је нас по зи ва ју да бу де мо 
скром ни. Књи жев на на гра да мо же да бу де за ми шље на као про јект за бу дућ ност, он да 
ка да ће јед но књи жев но де ло све тле ти сво јом да то шћу, а ње го ве ко ор ди на те би ти 
ја сне по пут три го но ме триј ског из ра чу на ва ња. До тле, бу ди мо са ња ри, са њај мо да смо 
на пи са ли нај бо ље де ло, али не вре ђај мо дру ге ду хо ве ве ру ју ћи да то исто они ни су 
ура ди ли.


