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АКТ У ТВОМ ЏА КУ ЗИ ЈУ СА ПО ГЛЕ ДОМ НА  
АМ БИС
(књи жев ни ма ни фест на кон кра ја Књи жев но сти и Ма ни фе ста)

1. Си ла зак с Пла ни не

Не ка да дав но, пи сци су би ли по пут бо го ва, и жи ве ли су у пла ни на ма. Би ли су или 
си ро ма шни пу сти ња ци или ари сто крат ски лу да ци, и пи са ли су са мо да би ко му ни ци-
ра ли с не ро ђе ни ма или одав но умр ли ма, за пра во ни за ко га. Ни ка да ни су чу ли за тр жи-
ште, би ли су тај но ви ти и не дру штве ни. Иа ко су мо жда на ри ца ли над соп стве ним жи-
во ти ма – обе ле же ним уса мље но шћу и ту гом – жи ве ли су и ди са ли у све тој обла сти 
Ли те ра ту ре. Пи са ли су Дра ме, По е зи ју, Фи ло зо фи ју и Тра ге ди ју, и сва ка сле де ћа фор ма 
је би ла још ра зор ни ја од прет ход не. Њи хо ве књи ге, ако би их пи са ли, сти за ле су до 
пу бли ке пост хум но и нај кри ву да ви јим ста за ма. Њи хо ве ми сли и при че би ло је стра шно 
пој ми ти, као ко сти дав но из у мр лих жи во ти ња. 

По том се по ја вио дру ги та лас пи са ца, ко ји су жи ве ли у шу ма ма, у под нож ју пла ни на. 
Ма да су још увек са ња ли о ви си на ма, мо ра ли су да жи ве на обо ди ма шу ма, бли же гра-
до ви ма, у ко је би се с вре ме на на вре ме оти сну ли да би на сту па ли на град ским тр го ви-
ма. Оку пља ли би ма се, уз бу ђи ва ли умо ве, иза зи ва ли скан да ле, упли та ли се у по ли ти ку, 
уче ство ва ли у ду е ли ма и под сти ца ли ре во лу ци је. По вре ме но би од ла зи ли на по ду жа 
пу то ва ња, на траг у пла ни не, а ка да би се вра ти ли, љу ди би дрх та ли пред њи хо вим но вим 
об ја ва ма. Пи сци су по ста ја ли хе ро ји, по зла ће ни, сме ли и пом пе зни. И по не ко ту ма ра ло 
око тр го ва по ми сли ло би: ово ми се баш сви ђа! Ма ло ми фа ли да и сам про бам.

Уско ро су пи сци по че ли да за ку пљу ју ста но ве и да се за по шља ва ју у гра до ви ма – 
до и ста, чи та ви гра до ви су би ли на се ље ни пи сци ма. Го во ри ли би ви со ко пар но о све му 
на овом све ту, да ва ли ин тер вјуе, и об ја вљи ва ли код ло кал них из да ва ча као што је Сент 
Ма ун тин (St Mo un tain Bo oks). Не ки би успе ва ли да жи ве од про да тих књи га, а ка да су 
те про да је опа ле, под у ча ва ли би пи са ње на Олим пи ја си ти ко ле џу. А ка да би на ко ле џу 
пре ста ли да за по шља ва ју у ху ма ни стич ким на у ка ма, пи са ли би ме мо а ре о „пла нин ском 
жи во ту“. По ста ли су вр ло сна ла жљи ви у ре кла ми ра њу, јер је из да ва штво очи глед но 
би ло про ду же на ру ка ре клам не ин ду стри је. Они пре пре де ни би ра ди ли пр во у огла-
ша ва њу, што је био до бар на чин да се ис пе че за нат. Број пи са ца је пре ва зи шао број ност 
пу бли ке, и по ста ло је ја сно да је пу бли ка све у све му са мо при вид, као што је и ва жност 
пи са ња углав ном би ла са мо при вид.

Са да се диш за сво јим сто лом са ња ју ћи о Књи жев но сти, пре ле ћу ћи Ви ки пе ди ји ну 
стра ну о „ро ма ну“ док се ча стиш сла ним гриц ка ли ца ма и гле даш на те ле фо ну ви део-
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-сним ке са пси ма и мач ка ма. По сту јеш на бло гу, тви ту јеш нај ду бо ко ум ни је ства ри 
ко јих се мо жеш до се ти ти, ис цр пљу јеш се око сва ког ко мен та ра на ак ту ел ну те му, по-
ку ша ва ју ћи да му даш не ки сми сао. Ша пу ћеш име на као мо ли тве, Каф ка, Ло тре а мон, 
Ба тај, Ди рас, у на ди да ћеш при зва ти дух не че га што је два да раз у меш, не чег бе сми сле-
ног и за ста ре лог што те, упр кос све му, за о ку пља сва ког бож јег да на. И хва таш са мог 
се бе ка ко се сме јеш упр кос се би, ка ко се бес по моћ но сме јеш са мо ме се би, ка ко се 
сме јеш до су за. Клик неш „но ви до ку мент“ и се диш, дрх те ћи, зу ре ћи у екран, пи та ју ћи 
се о че му би за бо га са да мо гао пи са ти.

2. Лут кин леш

Ре ћи да је Књи жев ност мр тва ујед но је ем пи риј ски не тач но и ин ту и тив но тач но. 
Су де ћи по ве ћи ни ста ти стич ких по ка за те ља, прог но за је до бра. Број чи та ла ца и пи са ца 
ве ћи је не го ика да пре. Успон ин тер не та, у из ве сном сми слу, обе ле жа ва успон бо га те 
пи са не кул ту ре. Ра ди је јед ни дру ги ма ша ље мо по ру ке, не го што раз го ва ра мо. Ви ше 
не го ика да пре, да нас ће мо ко мен та ри са ти и пи са ти, уме сто гле да ти и слу ша ти. Че сто 
се на во ди по да так да број ди пло ма ца на сту диј ском про гра му пи са ња пре ва зи ла зи 
уку пан број жи вих у Шек спи ро во вре ме. Као што Га бри ел За ид пи ше у То ли ко књи га!, 
екс по нен ци јал на про ли фе ра ци ја ау тор ства зна чи да ће број об ја вље них књи га уско ро 
број ча но на ди ћи људ ску по пу ла ци ју. Број књи га ће уско ро пре ма ши ва ти број љу ди 
ко ји је ика да жи вео на зе мљи. На те ле фо ни ма има мо би бли о те ке, књи ге (ко је се штам-
па ју или су иза шле из штам пе) до ступ не на је дан до дир. Моћ ни Ама зон, бес ко нач ни 
Про ток (Feed), бес крај но Го ми ла ње, Ви ки му дрост, Пре по ру ке, Лај ко ви, Ли сте, Кри ти ка, 
Ко мен та ри. Жи ви мо у до са да не ви ђе ној епо хи ре чи.

А опет... с дру ге стра не, по дру гим ме ри ли ма, Књи жев ност је леш, и то хла дан. Ин-
ту и тив но зна мо да је то та ко, осе ћа мо, сум ња мо, стре пи мо, и при зна је мо то. Сан је 
из бле део, ве ра и ди вље ње су нас на пу сти ли, на ше по ве ре ње у Књи жев ност се уру ши ло. 
То ком 1960-их, ве ли ка ре ка Kултуре, Књи жев не тра ди ци је – Ка нон Уз ви ше них де ла – 
по че ла је да ви ју га и да се ра чва у мно штво ру ка ва ца, кре та ла се тро мо рав ни ца ма 
кул тур не дел те. У кул ту ри без вер ти кал но сти, Књи жев ност оп ста је као основ ни при-
руч ник о ефек ту ствар ног, или као ни жи сте пен зва ња на тек при ва ти зо ва ном уни-
вер зи те ту. Шта је Књи жев ност би ла? Би ла је књи жев ност Ди дроа, Рем боа, Вал зе ра, 
Го го ља, Хам су на, Ба та ја и из над све га Каф ке: ре во лу ци о нар на и тра гич на, про роч ка 
и уса мље нич ка, пост хум на, не по мир љи ва, ра ди кал на и па ра док сал на, пре би ва ли ште 
за ви дов ња ке и аут сај де ре, би ла је пр ко сна и па те тич на, на сто ја ла је да пре о кре не и 
из ме ни, да опи ше, сва ка ко, али да опи су ју ћи уз др ма, би ла је из ван кул ту ре гле да ју ћи 
ка уну тра, и уну тар кул ту ре гле да ју ћи из ван. Де ла ова кве вр сте, де ла у ова квом ду ху, 
ви ше не по сто је. Или шта ви ше, она још увек по сто је, али са мо као па ро ди је про шлих 
фор ми. Књи жев ност се пре тво ри ла у соп стве ну ими та ци ју, њен кул тур ни зна чај је 
до жи вео хи пе рин фла ци ју, док се ње не бес крај но ма ле је ди ни це ку пу ју и про да ју по-
пут ак ци ја.

Шта је узр о ко ва ло ово ве ли ко про па да ње? Мо же мо ука за ти на иш че за ва ња ста рих 
кла сних струк ту ра и струк ту ра мо ћи. На слом цр кве, ари сто кра ти је, бур жо а зи је – тих 
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слав них под у пи ра ча Мо дер ни стич ких енер ги ја ко ји су се раз гра ди ли. По пут Кан то вог 
го лу ба ко ји у сло бод ном ле ту се че зрак, пи сац мо ра да осе ти јед ну вр сту от по ра од 
стра не са ме Књи жев но сти, он мо ра да ства ра про тив не че га чак и док се бо ри за не-
што. А про тив че га се још мо же ства ра ти ка да ни је остао ни ко ко ме би се су прот ста-
вља ло? Мо же мо го во ри ти о гло ба ли за ци ји, о ин кор по ра ци ји чи та ве пла не те у свет ско 
тр жи ште, ко ја до во ди до сла бље ња про шлих кул тур них фор ми и на ци о нал них књи-
жев но сти. При ме ћу је мо успон ин ди ви дуе та мо где иди о син кра зи ја по се би по ста је 
не што уо би ча је но, где су соп ство, ду ша, ср це и ум са мо де мо граф ски жар гон. Не ма 
го то во ни ма ло сми сла об ра чу на ва ти се са тра ди ци јом – не ма бор бе око ау тор ства за 
ко ју нам је по зна то да су је пи сци из про шло сти во ди ли. Мо же мо скре ну ти па жњу на 
по пу ли зам са вре ме не кул ту ре, на раз град њу ста рих гра ни ца из ме ђу „ви со ке“ и „ни ске“ 
умет но сти као и на сла бље ње на ших сум њи ча во сти пре ма тр жи шту. Пи сци са да пре 
ства ра ју у са гла сју са ка пи та ли змом, не го што му се су прот ста вља ју. Ни си ни шта уко-
ли ко се не про да јеш, уко ли ко тво је име ни је по зна то, уко ли ко на де се ти не обо жа ва-
ла ца не че ка на тво је ау тор ско пот пи си ва ње књи га. Мо же мо ука за ти на ба нал ност 
ли бе рал них де мо кра ти ја: бу ду ћи да се све то ле ри ше, и све про ла зи, наш по ли тич ки 
си стем ни шта не при ви ле гу је. Умет ност се не ка да су прот ста вља ла, али са да је ап сор-
бу је кул тур ни апа рат, а ње не озбиљ не на ме ре сво де се на јед ну вр сту ки ча за ге не ра-
ци је X, Y, и Z. Ни је нам по не ста ло ства ри ко је зах те ва ју озбиљ ност – на ша ат мос фе ра 
до сти же тач ку кљу ча ња, ре зер ве во де се ису шу ју, по ли тич ка ди на ми ка ис ку ша ва 
на шу кре а тив ност при за ми шља њу ка та стро фе – али књи жев на сред ства бе ле же ња 
тра ге ди је су се ис цр пе ла. Гло ба ли за ци ја је ис пре со ва ла Књи жев ност у ми ли он тр жи-
шних ни ша, и про за је по ста ла тек још је дан про из вод: при ја тан, за па жен, из вр стан, 
зах те ван, по што ван, али увек бе зна ча јан. Ни јед на пе сма не ће до ве сти до ре во лу ци је, 
ни је дан ро ман ви ше не пред ста вља иза зов ствар но сти.

Исто ри ја Књи жев но сти је као звук у ехо-ко мо ри ко ји сла би са сва ким по на вља њем. 
Или, да се по слу жи мо дру га чи јом ме та фо ром, мо же се ре ћи да је Књи жев ност ипак 
би ла је дан огра ни чен ре сурс – као наф та или во да – ко ји се тро шио и са го ре вао са 
сва ком екс пло зив ном, но вом ма ни фе ста ци јом. Ако је исто ри ја Књи жев но сти ујед но 
исто ри ја но вих иде ја о то ме шта би Књи жев ност мо гла би ти, он да смо до се гли тач ку 
у ко јој су мо дер ни зам и пост мо дер ни зам иси са ли све из во ре. Пост мо дер ни зам ко ји 
је за си гур но био са мо мо дер ни зам са очај ни јим на зи вом, до вео нас је до за вр шни це: 
све је до ступ но и ни шта не из не на ђу је. У про шло сти је сва ка из у зет на ре че ни ца у се-
би са др жа ла ма ни фест, а сва ки књи жев ни жи вот на го ве шта вао је не кон вен ци о нал ност, 
али да нас се све сво ди на Ксе рокс, фу сно те, пре тва ра ње. Чак ни са ма ори ги нал ност 
ни је у ста њу да нас из не на ди. Све до ци смо то ли ког бро ја стил ских и фор мал них стра-
те ги ја да чак и не што што је ори ги нал но у свим сво јим са став ним де ло ви ма са др жи 
ме та ква ли тет но ви не, и са мим тим је, па ра док сал но, већ на пр ви по глед пре по зна-
тљи во.

Не ки се огла ша ва ју ста ром бој ном тру бом, при зи ва ју по вра так на ста ре вред но сти, 
зах те ва ју ћи да се Кул ту ра вра ти на сво јим ко чи ја ма и об но ви зна чај књи жев ног ау тор-
ства, али њи хо ви гран ди о зни зах те ви до че ку ју се са сум њом, ру га њем, или ни ка ко. 
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Сви „кла си ци“, од ста ри не до да нас, ру тин ски су део ре пер то а ра, као опе ра Крц ко 
Ора шчић за Бо жић. Књи жев ни пре стиж по сто ји је ди но у ли тур гиј ском об ли ку, јед на-
ко љуп ко и ста ро мод но као при зор мо на хи ње у ме троу. Ко се бе још до жи вља ва озбиљ-
но као Ау то ра, из у зев нај пом пе зни јих пи са ца при пад ни ка „тре ћег та ла са“? Ко још 
раз ми шља о ар хи ви ра њу сво јих меј ло ва и тви то ва за не ко за хвал но по том ство? Блан-
шо о ва са мо и зо ла ци ја по ста ла је не мо гу ћа, исто као и Рем бо ов ег зил или Ра ди ге о ва 
ра на смрт. Ви ше ни ко ни је од ба чен или иг но ри сан, јер сви од мах би ва ју об ја вље ни, 
са ла ко ћом и не про ми шље но шћу. Ау тор ство је иш че зло, бу ду ћи за ме ње но ле ги јом 
де лат ни ка на та ста ту ри, ра ме уз ра ме са ре клам ним струч ња ци ма и про гра ме ри ма 
за апли ка ци је. 

Мо гло би се твр ди ти да тре ба да бу де мо за хвал ни за овај но ви по ре дак. Ни је ли, 
ко нач но, ле по иза ћи из соп стве не ре кре а тив не изби це као ро ма но пи сац по чет ник? 
Та ко те дру ги мо гу чи та ти: ка кво из не на ђе ње! И то да љу ди уоп ште и да ље чи та ју про-
зу – та ко ђе је из не на ђе ње. Тво ји при ја те љи и по ро ди ца та ко ђе ми сле да је то ле по. 
Да кле, об ја вио си ро ман! Да ли љу ди још увек чи та ју ро ма не? Ма штај о то ме! За твој 
круг при ја те ља, са ма чи ње ни ца об ја вљи ва ња ро ма на од но си пре ва гу над свим оним 
што би тај ро ман мо гао да са др жи. Чи ње ни ца да ће се тво је име по ја ви ти у Гугл пре-
тра зи у још не ком кон тек сту осим тво јих об на же них фо то гра фи ја у џа ку зи ју већ је 
ве ли ка ствар. И та ко, пре стиж ау тор ства усту па пред пре сти жом по вр шног об ли ка 
књи жев ног ка ри је ри зма, оног ко ји се бр зо за бо ра вља.

Шта је, за бо га, стра шно у то ме? На ва шар ским штан до ви ма чу је се не ка кво оча ра-
ва ју ће мр мља ње, „бе ли шум“ за до бро при ла го ђен жи вот ни век. Не ка цве та хи ља ду 
цве то ва, итд. Мо жда про паст Књи жев но сти озна ча ва крај јед ног ти па по тре бе. Ве ро-
ват но би тре ба ло да пре ста не мо да ју ри мо ду хо ве. За што нам је уоп ште по треб на 
пан то мим ска утва ра „укле тог пе сни ка“, сен ка Рем боа или Ло тре а мо на, злоб ног по гле-
да и за кр ва вље них очи ју, са фла шом ап син та у ру ка ма. За праг ма ти ке ме ђу на ма крај 
Књи жев но сти је са мо крај ње ног ме ло драм ског мо де ла, ла жне на де ко ја је про шла 
кроз ме то де пси хо а на ли зе, марк си зма, панк-ро ка и фи ло зо фи је. Али ми ко ји смо ма ње 
праг ма тич ни схва та мо – про жи вља ва мо – оно што је из гу бље но. Не стан ком Књи жев-
но сти гу би мо и Тра ге ди ју и Ре во лу ци ју, два по след ња нај бо ља мо да ли те та На де. А 
ка да Тра ге ди ја не ста не, то не мо у си ви ло, у жи вот чи ја бес крај на ту га ле жи у то ме што 
му не до ста је тра гич ност. Че зне мо за тра ге ди јом, али где је мо же мо на ћи ка да је тра-
ге ди ја усту пи ла ме сто фар си? Стид и пре зир су са да је ди на ре ак ци ја на упри ли че на 
чи та ња књи жев них ма ни фе ста. Ка сно је са да за све на по ре, сви по ку ша ји су са мо 
под ва ле. Зна мо шта би смо же ле ли да ка же мо и да чу је мо, али на ши но ви ин стру мен-
ти не успе ва ју да про из ве ду тач ну ме ло ди ју. Не мо же мо да по но ви мо ни ти да не што 
учи ни мо но вим с об зи ром на то да су се оба ова по ступ ка све ла је дан на дру ги, до 
не раз ли ко ва ња – ми смо као цир ку ски клов но ви ко ји не мо гу да ста ну у соп стве на 
ко ла. Пе со и не ре чи од је ку ју нам у уши ма: по што ни смо спо соб ни да екс тра ху је мо 
ле по ту из жи во та, по ку ша ва мо бар да је екс тра ху је мо из не спо соб но сти да екс тра ху-
је мо ле по ту из жи во та. То је за да так ко ји нам је по ве рен, на ша по след ња, нај бо ља 
шан са.
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3. Зга ђен књи жев но шћу

Сва ко ко пи ше из гнан је из пи са ња, ко је је ујед но зе мља –  
ње го ва вла сти та зе мља – у ко јој он ни је про рок.

Мо рис Блан шо

Као и при ли ком сва ке смр ти, сва ке не сре ће, на ша пр ва, на о па ка ре ак ци ја је по ри-
ца ње. Ису ви ше смо во ле ли на ше књи жев не ге ни је да би смо при зна ли да су њи хо ви 
да ни од бро ја ни. Игра мо око мај ског др ве та на Блум сдеј и ку ша мо Ка ми је во име је зи-
ци ма по пут при че шћа. Уз пом пу и упри ли че ност, на це ре мо ни ја ма до де ле на гра да 
гор до се да ру ју од лич ја за из у зет ност ро ма ни ма ко ји не ја сно по на вља ју на ше све 
бле ђе се ћа ње на ре мек-де ла. Углед, ру ше ви не, те ло Књи жев но сти, оста ју и на кон што 
је дух иш че зао. Са мо рет ки пи сци су пој ми ли за бри ња ва ју ћу при ро ду на шег ак ту ел ног 
књи жев ног тре нут ка. Са мо рет ки пи сци пи шу исти ни то о ста њу у ко ме се на ла зи мо и 
пре пре ка ма ко је су упе ре не про тив нас. Њи хо во де ло иза зи ва муч ни ну, ка ни ба ли-
стич ко је, ап сурд но и без на де жно, али је та ко ђе, па ра док сал но, пу но за до вољ ства и 
од зва ња исти ном. То је де ло за стра шу ју ће искре но сти ко ја нас осло ба ђа. То су пи сци 
ко ји нам по ка зу ју ка ко мо жда и мо же мо на ста ви ти да ље. 

Да би смо се из ле чи ли, мо ра мо пр во утвр ди ти ди јаг но зу. На ра тор у Мон та но вом 
злу Ен ри кеа Ви ла-Ма та са па ти од јед не вр сте „књи жев не бо ле сти“ услед ко је до жи-
вља ва свет ис кљу чи во кроз ви зу ру књи га ко је је чи тао, а ко је су на пи са ла ве ли ка 
име на књи жев не исто ри је. Он је осу ђен на по и ма ње се бе и све га око се бе кроз жи-
во те и де ла ау то ра ко ји ма је оп сед нут. Ње го ва мо ти ва ци ја за пи са ње у Мон та но вом 
злу је сте да на ђе лек – да на пу сти Књи жев ност књи жев ним сред стви ма.

У пр вом де лу књи ге, ко ји је за себ на но ве ла, Мон та но по се ћу је Нант не би ли се 
осло бо дио књи жев не бо ле сти, али са мо се још ви ше за гли бљу је у њу. Сам град га 
под се ћа ис кљу чи во на Жа ка Ва шеа, ле ген дар ног пре те чу над ре а ли зма, по зна тог је-
ди но по пи сму упу ће ном Бре то ну, ко ји је ро ђен у том гра ду, где је и од у зео се би жи вот 
– као што га то ме сто под се ћа и на са мог Бре то на за ко га је Нант као из вор ин спи ра-
ци је био од мах иза во ље ног Па ри за. А ка да Мон та но по се ћу је свог си на у истом том 
гра ду, он се бе се бе ви ди је ди но као дух оца Ха мле та, ко ји се, баш као и Шек спи ров 
лик, пре тва ра да је пот пу но скре нуо с ума. 

Мон та но се на ла зи у клоп ци књи жев но сти. Хва та ју ћи пр ви воз, у оча ја њу од лу чив-
ши да на пу сти град, Мон та но при зна је: „Ово је вр ло књи жев на ствар, та ко ђе знам да 
су во зо ви вр ло књи жев ни“ – ово пре во зно сред ство та ко ђе је за ра же но ње го вом 
бо ле шћу. Пут у Чи ле, ко ји је по том усле дио, ни је до нео олак ша ње – док ле ти ма лим 
ави о ном ми сли је ди но о Ан то а ну Сент Ег зи пе ри ју, ко ји је пре но сио по шту пре ко истих 
тих пла ни на. На том пу ту Мон та но ево ци ра без број дру гих ау то ра: Да ни ла Ки ша, Па бла 
Не ру ду, Алек сан дру Пи зар ник и та ко да ље.

Мон та но па ти. Су ви ше се при ле пио за књи жев ност. Сам свет из гле да као си стем 
књи жев них тро па, књи жев них асо ци ја ци ја. Мон та но не мо же чак ни да са ња о са мо-
у би ству као окон ча њу све га, по што је смрт „упра во оно о че му књи жев ност нај ви ше 
го во ри“. Не ма из ла за – не по сто ји пра вац де ла ња ко ји би мо гао сле ди ти без ри зи ка 
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да се то не пре тво ри у још је дан књи жев ни кли ше, у књи жев ни кич. Јер је Мон та но во 
про клет ство не са мо то што је за ро бљен у Књи жев ност, већ и то што са ма Књи жев ност 
на ли ку је тре ће ра зред ној сце но гра фи ји. 

Из вор Мон та но ве за ра зе на ла зи мо код Каф ке (зби ља, по сто ји ли ије дан не га ти ван 
фе но мен у по след њих сто ти ну го ди на ко ји Каф ка ни је пред ви део?). Мон та но пи ше да 
ни ко ни је то ли ко „бо ле стан од књи жев но сти“ као овај пи сац ко ји се ро дио у Пра гу. „Ја 
сам сат кан од књи жев но сти“, ка же Каф ка, али Каф ка је ус пео од ове бо ле сти да ство ри 
књи жев ност. Мо жда је За мак, ка ко то на ра тор у Мон та но вом злу су ге ри ше, упра во 
але го ри ја не мо гућ но сти из ба вље ња из ове књи жев не ег зе ге зе у не ку прет по ста вље-
ну ствар ност, или не мо гућ ност да се из бег не бо лест, а ода бе ре здра вље. Али сâм чин 
ства ра ња але го ри је од соп стве не бо ле сти у из ве сном сми слу по ста је књи жев ност. 
Дру гим ре чи ма, Каф ка још увек мо же да ства ра Књи жев ност, те је сто га ње го ва књи-
жев на бо лест на крат ко убла же на.

На ра тор код Ви ла-Ма та са има још ма ње мо гућ но сти на рас по ла га њу од Каф ке. 
Ре ли гиј ска струк ту ра се код Каф ке уру ши ла ка ко би усту пи ла ме сто але го ри ји, док се 
код Ви ла-Ма та са уру ши ла и са ма але го риј ска струк ту ра, а од на ра тив не струк ту ре 
оста ле су са мо кр хо ти не. Каф ка је још увек мо гао да ис при ча при чу, док је за Ви ла-Ма-
та со вог на ра то ра то не мо гућ за да так. Каф ка се ро дио пре ка сно за Ре ли ги ју, док смо 
се сви ми ро ди ли пре ка сно за Књи жев ност. Док на ра тор Мон та но вог зла по на вља 
жи вот и де ла књи жев них кла си ка, он за пра во са мо илу стру је ко ли ко су сви ти ли ко ви, 
као и сви ти пи сци од ко јих се и са ма Књи жев ност, чи ни се, већ би ла уда љи ла, и на ма 
са ми ма да нас да ле ки. Књи жев ност се уда ља ва од нас исто као што се уда ља ва ла од 
на ших књи жев них прет ход ни ка, пи са ца днев ни ка ме ђу ко ји ма је Жид, ко ји, ка ко је 
опи са но у Мон та но вом злу, веч но са ња о пи са њу Ре мек-де ла. Са ма иде ја о Ре мек-делу 
– па чак и сан о пи са њу Ре мек-де ла – део је књи жев ног ки ча. Упра во на то ми сли на ра-
тор ка да твр ди да са ма књи жев ност па ти од Мон та но вог син дро ма: Мон та но ва бо лест 
– по глед на свет кроз ви зу ру Књи жев но сти – ујед но је и бо лест Књи жев но сти, тог 
огле да ла у ко ме се ви ше не огле да свет.

„Дон Ки хот пред ста вља мла дост ци ви ли за ци је: он из ми шља до га ђа је док ми не зна-
мо ка ко да утек не мо тим до га ђа ји ма ко ји нас сна ла зе“, пи ше Е. М. Си о ран. Чи ни се да 
ви ше ни је мо гу ће из ми шља ти до га ђа је, па чак ни кроз але го ри ју. И нај ма њи књи жев ни 
гест вра ћа нам се и ле пи се за нас по пут пљу вач ке на ве тру. Ово мо же би ти за бав но, 
ка ко се по ка зу је кроз вир ту о зну бри љант ност пр вог де ла Мон та но вог зла. Али на кра-
ју ипак по ста не ис цр пљу ју ће: као што за па жа је дан ре цен зент, „ша ле су се из ли за ле“ и 
књи га је по ста ла „уси ље на.“ Ла ко је сло жи ти се при мед бом да је на ра тор, из гле да, „из-
гу био нит за пле та, иа ко за пле та ни је ни би ло“. Али ипак, упр кос ужа сном ћор со ка ку, на 
кра ју ви ди мо Ви ла-Ма та са из не на ђу ју ће пр ко сног, чак и са из ве сном на дом: на ра тор и 
Ро берт Му зил кле че на иви ци огром не про ва ли је, окру же ни пре по тент ним, са мо за до-
вољ ним пи сци ма („не при ја те љи ма све га књи жев ног“) ко ји на гро теск ном књи жев ном 
фе сти ва лу че сти та ју јед ни дру ги ма. „То је пре о вла ђу ју ћи тренд“, ка же на ра тор са жа ље-
њем, „дух је угро жен.“ Али Му зил му про тив ре чи: „Праг је не до дир љив... то је ма гич ни 
круг. Праг је за њих од у век био пре ве ли ки за ло гај. И та ко ће за у век и оста ти.“ Ма да је 
Мон та но во зло књи га чи ји је циљ да пре по зна смр то но сну књи жев ну бо лест, она се 
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ипак за вр ша ва тврд њом да не што још увек оста је, да по сто ји не ки ис трај ни, тај ни 
ква ли тет ко ји се не мо же по ни шти ти чак ни у вре ме ни ма по пут овог у ком жи ви мо.

Окре ни мо се са да То ма су Бер нхар ду, још јед ном обо ле лом од Мон та но ве бо ле сти. 
Ни шта се не мо же учи ни ти, не ма из ла за, ни шта ни је пре о ста ло из у зев бе ле же ња те 
чи ње ни це да ни шта ни је мо гу ће учи ни ти и да не ма из ла за. Иста при ча се увек из но ва 
по на вља – кроз по ку шај да се на ђе про стор и вре ме да се до вр ши су ма све га, не ка кво 
ве ли ко, сло же но де ло ко је са др жи све што се мо же ре ћи на од ре ђе ну те му, би ло да је 
та те ма при ро да чу ла слу ха или Мен дел со но ва му зи ка, при че му на ра то ров из ве штај 
о не са вла ди вим про бле ми ма ко ји пра те тај по ду хват по ста је са ма та при ча. Бер нхард 
раз ви ја сво је ар гу мен те – ре сан ти ма не и осу је ће не же ље то бо жњег ин те лек ту ал ног жи-
во та, кри ви цу и пат њу ко ја обе ле жа ва жи вот на кон то тал ног ком про ми то ва ња ау стриј-
ске вла сти, на кон мо рал ног ужа са и по сле ди ца на ци зма – кроз ка ко фо нич не те ме и 
про зне ва ри ја ци је. Ње го ве огром не ите ра тив не пе тље то ка све сти ис те жу се до тре-
нут ка пу ца ња, ср ља ју у ура ган бе са и фру стра ци је. Ње го ве књи ге се вр тло же по пут 
ви хо ра и са ку пља ју све мо гу ће на свом пу ту: хи пер бо лич ни ду бин ски уви ди тре пе ре 
тик уз ми зер не днев не три ви јал но сти, афо ри зми Ста рог све та су да ра ју се са ра се ја ном 
мр зо вољ но шћу, ба нал на скре та ња па жње оба ви ја ју ве ли чан стве не де нун ци ја ци је. 
Ре ци мо, вред ност ко фе ра, вред ност жи во та, пси љу бим ци ко ји са бо ти ра ју сва ки ин-
те лек ту ал ни на пор, до ру чак као је дан вид при си ле. Ње го ве ре че ни це, увек на ру бу 
пот пу не раз град ње, не те же тек за пу ким пред ста вља њем жи во та – оног обич ног, 
до сад ног жи во та про па лих фи ло зо фа, на уч ни ка, му зи ча ра и књи жев ни ка ко ји жи ве 
под ко рум пи ра ним ре жи ми ма – већ да ожи ве сна ге ко је тај жи вот са чи ња ва ју. 

Не је ња ва ју ћи сме ли за ма јац ње го ве про зе го во ри о ап со лут ном не при хва та њу 
про па сти, о ком про ми су, као и о пре зи ру пре ма раз ме тљи вој об ма ни оних ко ји не 
раз у ме ју соп стве ну про паст и ком про мис. Об ја вљу ју ћи рат са ми ма се би, Бер нхар до-
ви фру стри ра ни на ра то ри, ко ји ни ка ко не успе ва ју да ко нач но на ђу про стор и вре ме 
за пи са ње – за ими ти ра ње сво јих узо ра, би ло да су то Шо пен ха у ер или Но ва лис, Клајст 
или Ге те – об ја вљу ју рат кул ту ри у ко јој је та ква ими та ци ја по ста ла не мо гу ћа. Бер нхард 
је си но ним за тај слив ник око ко га се, из гле да, чи та ва не ка да шња Кул ту ра, чи та ва 
Књи жев ност и Фи ло зо фи ја, ко ви тла ју и кроз ко ји ко нач но оти чу. Ужа снут, он опла ку-
је са мо у би ство Кул ту ре чак и док про си па жуч на пре о ста ле „не при ја те ље све га књи-
жев ног“: др жав но спон зо ри са не умет ни ке, глум це и ком по зи то ре на не под но шљи вој 
све ча ној ве че ри у Се чи шу ме. Он је ухва ћен у не ка квом пре зри вом са ња ре њу о не-
књи жев ном жи во ту, ко ји оли ча ва ње го ва се стра, по зна та по слов на же на, у Бе то ну, 
чак и ка да, као што то чи ни у Гу бит ни ку, из но си те зу да су је ди ни мо гу ћи ис хо ди умет-
нич ког под ви га са мо у би ство, лу ди ло и бед на про паст.

На рав но, Бер нхар до ва иро ни ја је у то ме што, ма да ње го ви на ра то ри ни ка ко не успе-
ва ју да за поч ну ка зи ва ње, сам Бер нхард је сте на шао фор му и на чин за то. Му зи ча ри у 
ње го вим де ли ма су мо жда од у ста ли од му зи ке, ње го ви му зич ки струч ња ци ни су у ста-
њу на пи са ти ни јед ну ре че ни цу о му зи ци, али Бер нхард је ство рио му зи ку за се бе. Мо жда 
је то гро теск на сим фо ни ја, фар сич ни, сме хо тре сни, су лу ди, опа ки вал цер, али има не чег 
уз бу ђу ју ћег, ако сме мо ре ћи ле пог, у тој пе сми од ри ца ња. По но во, као у де лу Ви ла-Ма-
та са, са мо на иви ци ам би са мо же мо пој ми ти оно што је не до дир љи во.
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По след њи при мер књи жев но сти ко ја се су о ча ва са соп стве ном смр ћу и оп ста је 
је су Бо ла њо ви Ди вљи де тек ти ви. То је књи га о по ку ша ју да се ство ри књи жев на аван-
гар да 1975, ко ја је на пи са на на кон што су усло ви за аван гард не прак се про па ли. То је 
књи га о по ли тич кој ре во лу ци ји на пи са на у вре ме ну у ком су се већ раз от кри ли не из-
бе жни зна ци си гур не про па сти та квих ре во лу ци ја. То је ро ман о књи жев ној аван гар-
ди ко ји се опи ре кон цеп ту а ли за ци ји и сти ли за ци ји ко ју књи жев на аван гар да зах те ва. 
То је ек ста ти чан, стра стве ни ро ман – сам Бо ла њо га опи су је ре чи ма: „Љу бав но пи смо 
мо јој ге не ра ци ји“ – ко ји се од ви ја као па ро ди ја че жње за Књи жев но шћу и Ре во лу ци јом. 
То је ро ман ко ји, као ве ћи на но ви јих ро ма на, до ла зи пре ка сно, али за раз ли ку од њих, 
на ла зи на чи на да про го во ри о том ка шње њу. На тај на чин књи га Ди вљи де тек ти ви 
пру жа дру га чи ји мо дел за све оне ау то ре у по ку ша ју ко ји тра га ју за од го ва ра ју ћим 
на чи ном го во ра о на шим ана хро ни стич ким сно ви ма.

На вод ни ју на ци у књи зи, Ули сес Ли ма и Ар ту ро Бе ла но, во ђе књи жев не „бан де“ 
под на зи вом Утроб ни ре а ли сти, ду го се са ми уоп ште не по ја вљу ју у ро ма ну. Нај ве ћим 
де лом чу је мо о њи ма са мо из да ле ка, по сред ством пот пу но раз ли чи тих на ра то ра које 
Бо ла њо по зи ва да ис ту пе, као у суд ни ци, да би ис при ча ли сво је су прот ста вље не при-
че. Пре су да ни је јед но гла сна – „ре а ли сти“ има ју свог по што ва о ца у ли ку не зграп ног 
и ва тре ног сту ден та пра ва, Ма де ра, чи ји бри љант но за бав ни днев ник за тва ра Ди вље 
де тек ти ве, али по сто је и кле вет ни ци. „Бе ла но и Ли ма ни су би ли ре во лу ци о на ри, нису 
би ли ни пи сци. По не кад би пи са ли по е зи ју, али ми слим да ни су би ли ни пе сни ци. Про-
да ва ли су дро гу“, ка же је дан од Бо ла њо вих на ра то ра. „Чи та ва при ча око утроб ног 
ре а ли зма... би ла је де мент но по ср та ње глу па ве пти це на ме се чи ни, не што у су шти ни 
јеф ти но и бе сми сле но“, ка же дру ги. Лу та ју ћи све том, ре а ли сти су се на кра ју упу ти ли 
ка „ка та стро фи или ам би су“, још увек ре ше ни да за у зму чвр сте књи жев не и по ли тич ке 
ста во ве, иа ко је вре ме По ли ти ке и Књи жев но сти про шло. „Бо ри ли смо се за пар ти је 
ко је би нас, да су на кра ју по бе ди ле, од мах по сла ле у рад ни ло гор“, пи ше Бо ла њо о 
сво јој ге не ра ци ји. „Бо ри ли смо се и жр тво ва ли сву сво ју ве ли ко ду шност у име иде а ла 
ко ји је био мр тав већ ви ше од пе де сет го ди на.“

Вред ност ко ја про жи ма Ди вље де тек ти ве је сте све сно и пре да но жр тво ва ње за 
мр тви иде ал. Бо ла њов исто вре ме но оне спо ко ја ва ју ћи и осло ба ђа ју ћи увид је у то ме 
да је још је ди но мо гу ће на пи са ти – епи лог Књи жев но сти: при чу о љу ди ма ко ји тра га ју 
за Књи жев но шћу, ко па ју ћи у кле че ћем ста ву за ње ним тра го ви ма у не стан ку. Ово више 
ни је пу ко ме та на ди гра ва ње или со лип си зам, већ су о ча ва ње са ста њем ства ри. Жи ви-
мо у кул ту ри у ко јој без број ау то ра опо на ша до ми нант не књи жев не фор ме ко ји ма се 
ди ве, са свим не све сни да за пра во пре жи ва ју кич. Сви зна мо да ро ман Сло бо да не 
мо же би ти фло бе ров ски, па ипак ни смо у ста њу да до ку чи мо због че га нам та вра та 
оста ју за тво ре на. Из го ди не у го ди ну све до ци смо мр твих сти ло ва – ре а ли за ма, мо дер-
ни за ма, но вих но ви нар ских сти ло ва, раз и гра них пост мо дер ни за ма – пред ста вље них 
као нај но ви ји тренд, ре тро град них по пут епи де ми је ку ге. Вре ме је да књи жев ност 
при зна соп стве ни по раз, уме сто што ожи вља ва мр тва ца. Мо ра мо го во ри ти отво ре но 
о фар си кул ту ре ко ја са ња о ства ри ма ко је ни је у ста њу да ство ри, за то што је та фар-
са ујед но и на ша тра ге ди ја. Мо ра мо се су о чи ти са су мор но шћу на ше гор ко ху мор не 
си ту а ци је. За што би ина че је дан од Бо ла њо вих на ра то ра цр тао па туљ ке са џи нов ским 
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ки та ма док од слу жу је сво ју ка зну у изра ел ском за тво ру, или по пут Ма де ра, те рао сво-
је са бор це да игра ју игру по га ђа ња над ка ри ка ту ра ма ре про ду ко ва них на по след њим 
стра ни ца ма Ди вљих де тек ти ва док се бли жи крај њи хо вој по тра зи за Се за ре ом Ти-
на хе ром? Све су то по ступ ци љу ди ко ји жи ве на кон кра ја Књи жев но сти. По но во, као 
код Сер ван те са, на ра тив о уло зи Књи жев но сти у на шим жи во ти ма је нај у вер љи ви ји, 
осим што је у на шем са вре ме ном окру же њу она бле сак све тло сти над мо чва ром, утва ра 
ко ја др му са соп стве не лан це, трај но по ра же ни ен ти тет ко ји хип но ти ше ле ги је иди о та: 
то бо жњих ро ма но пи са ца, ре во лу ци о на ра, кри ти ча ра, про фе со ра фи ло зо фи је, уред-
ни ка књи жев них бло го ва, прет плат ни ка на ча со пи се, и ин те лек ту а ла ца – свих нас.

4. Шта Пи са ти на са мом По чет ку

Мно го је на де – бес крај не на де – али не за нас. 

Каф ка

Ево нас, да кле, на овој стра ни пла ни не, са но стал гич ном че жњом за ве ли ким, олуј-
ним уз ви ше њи ма, где су на ши књи жев ни пре ци не ка да ства ра ли ма ги ју, прем да смо 
све вре ме све сни да жи ви мо на рав ни ца ма. Ево нас ого ље них, ли ше них, осра мо ће них, 
на кра ју Књи жев но сти и Кул ту ре. Ми смо де ца ко ја га зе с му ком у ста рим чи зма ма. 
Мо жда су нам за пра во и Бер нхард и Бо ла њо су ви ше не до сти жни за ими та ци ју. Тре-
ба ло би да из у ча ва мо увр ну та шкра ба ла, Деј ви да Шри гли ја и Ива на Бру не ти ја. Сам 
ме диј ко ји су иза бра ли све до чи о на чи ну на ко ји су при гр ли ли соп стве ну про паст. 
Тре ба ло би да ис кљу чи мо ком пју те ре, из ба ци мо књи ге на по ље и за бо ра ви мо да смо 
ика да учи ли да чи та мо или да нас се то ти че. Али, за оне ме ђу на ма ко ји не мо гу да се 
осло бо де по тре бе да шкра ба ју и тип ка ју, ево не ко ли ко смер ни ца.

Слу жи те се не књи жев ном јед но став но шћу. Она но си са зна ње да је игра окон ча на, 
да је све за вр ше но. Стил Ди вљих де тек ти ва је из ра зи то не књи же ван, го то во си ров, 
уз сав вир ту о зни не мир по сто је ћих на ра тив них гла со ва. Ње га од ли ку је „гр ца ва ди-
рект ност“. Чак и Бер нхард, уз сва гра ма тич ка ви ју га ња, ко нач но, пи ше са од ре ђе ном 
па те тич ном очи глед но шћу. Он не до те ру је ни ти укра ша ва, већ за пра во бљу је са др жај 
сво јих при ту жби. По нор зах те ва ја сну по сто ја ност све до чан ства, он зах те ва отре жње ње 
на кон ма мур лу ка у ви ду из ве шта ја све до ка, као под се ћа ње на оно што се до го ди ло. 
Књи жев ност ни је ви ше Ствар по се би, већ са мо све до чи о не стан ку те Ства ри. 

Од у пи ри те се за тво ре ној фор ми, од у пи ри те се ре мек-де ли ма. По тре ба да се ство-
ри ре мек-де ло је дан је вид не кро фи ли је. Пи са ње мо ра би ти про пу сно са свих стра на 
ка ко би дах ствар ног жи во та – су мор ног, фар сич ног жи во та – мо гао да про дре кроз 
текст и из ре ше та ње го ве стра ни це. Ви ла-Ма тас осе ћа да је за оно га ко пи ше текст 
нео п ход но да от кри је кар те, да до зво ли да се ње гов лик при ка же. Али то је при каз 
фар сич ног жи во та ко ји от кри ва соп стве не кар те упра во у тој књи жев но сти ко ја до ла зи 
по сле Књи жев но сти. Ау тор мо ра да од у ста не од иди от ског ими ти ра ња ге ни ја. Бо ље 
је да при ка же ау то ра као ими та то ра, као иди о та. Не бу ди те охо ли због то га што сте ко-
ми ча ри. Ви сте озби љан лик у овој фар си, а ва си о на је за ба ван лик. За то не мој те би ти 
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глу па ви, сим па тич ни, ни зби ја ти ша ле, пра ви ти се на ив ни, већ до пу сти те ур не бе сност, 
про чи шћу ју ћи бол ни, за це њу ју ћи смех. Сле ди те соп стве ну лу дост као тра го ве у пе ску.

Пи ши те о овом све ту – ма о че му пи са ли – о све ту ко јим вла да ју мр тви сно ви. Бе-
ле жи те од су ство На де, Ве ро ва ња, Ода но сти, или над ме ну Озбиљ ност. Бе ле жи те про-
шлост због ко је смо сло мље ни и бу дућ ност ко ја ће нас уни шти ти. Пи ши те о оној вр сти 
на де ко ја је не ка да би ла мо гу ћа као Књи жев ност, По ли ти ка, Жи вот, а ко ја за нас ви ше 
ни је мо гу ћа.

Бе ле жи те свој осе ћај за под ва лу. Ви ни сте Ау тор, не у ста ром зна че њу те ре чи. Ни-
сте ствар но на пи са ли Књи гу, још ма ње Пра ву Књи гу. Не при па да те ни ка квој тра ди ци ји, 
по кре ту, ни ти аван гар ди. За вас и за све то ва ше су ма ну то раз ме та ње за и ста не по сто ји 
ни ка кав Књи жев ни улог. Шта ви ше, из у зет но ма ли број љу ди за и ста чи та: при бе ле-
жи те и ту чи ње ни цу. Ни ко не чи та, иди о ти! Има ви ше ро ма но пи са ца не го чи та ла ца. 
Има пре ви ше књи га...

Бе ле жи те соп стве ни мрак. За бе ле жи те чи ње ни цу да је крај бли зу. Жур ка је за вр-
ше на. Зве зде су се по ја ви ле, док је цр но не бо пот пу но рав но ду шно пре ма ва ма и ва шој 
глу по сти. На кра ју сте по тра ге, на кра ју свих по тра га, за јед но са Бо ла њо вим ли ко ви ма, 
из гу бље ни у Со нор ској пу сти њи. Цр та те глу пе ка ри ка ту ре да уби је те вре ме док че ка-
те у пу сти њи. 

Не мој те би ти ве ли ко ду шни ни ти љу ба зни. Исме вај те са ми се бе и оно што ра ди те. 
Рас трг ни те умет ност, по што сте и са ми ка ни ба ли. За пам ти те, је ди но ка да је чи та ва ствар 
мр тва, на кон што су је сви пљу ну ли и за бо ра ви ли, на кон што су је вра не кљу ца ле ми-
ли о ни ма го ди на, на кон што су је ша ка ли огло да ли – тек та да мо же мо от кри ти тај по-
след њи, не так ну ти ко мад ко сти.

(Са ен гле ског пре вео Ни ко ла Ђо ко вић)


