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ДО СТА О ТО МЕ ШТА ЗНА ЧИ КЊИ ЖЕВ НОСТ
(Пред ло жак за реч за хвал но сти на уру че њу Ме ђу на род не на гра де „Ми ло ван 

Ви да ко вић“ у Но вом Са ду, 9. де цем бра 2020)

Пи та ју ћи се о то ме шта би па зна чи ла књи жев ност, не ми слим сад се бе да про гла-
ша вам за из дај ни ка и не при ја те ља умет нич ког пи са ња кад ка жем да она не зна чи 
ни шта. Тај од го вор ће не ко ме из гле да ти су ров, али у ве ћи ни слу ча је ва та кви је су од-
го во ри кад су ис кре ни. Од го во ри ко ји су ис кре ни и ни су ула ги вач ки те же ка то ме да 
нас раз о ча ра ју. А ја бих на овом ме сту му ње ви то да са гле дам ства ри из ви до кру га тог 
раз о ча ра ња, јер не ка ко слу тим да ћу та да би ти бли же то ме што би књи жев ност до и ста 
мо гла зна чи ти, те чак и би ти.

О књи жев но сти се че сто го во ри као о не за о би ла зном еле мен ту ци ви ли за ци је. Без 
ње не би смо оку си ли сми сао ду хов не и сва ке дру ге сло бо де, ве ли чи ну има ги на ци је. 
Она је чак, ка же се, јам ство чо ве ко вог оп стан ка на овој зе мљи.

То ме ма хом до при но се са ми пи сци кад го во ре о књи жев ном ства ра њу. При зна јем 
да сам и ја то не рет ко чи нио. Мо жда ћу се ко ли ко су тра по ла ко ми ти и опет се при дру-
жи ти том са мо хва ли са њу. Али да ли је са мо хва ли са ње исто вре ме но и са мо об ма на? 
Не мо ра би ти. Ипак, са мо хва ли са ње до во ди до са мо об ма не и че сто би ва да се на њој 
за сни ва. Ми слим да се мо ра пре ки ну ти с тим са мо хва ли са њем за сно ва ним на са мо-
об ма ни. Вре ме је да се бу де скром ни ји и он да истин ски са гле да шта би мо гла књи жев-
ност да зна чи у све ту. 

Пи та мо се да ли књи жев ност уоп ште не што успе ва да учи ни у све ту оба су том злом. 
По не ка де ла су има ла очи гле дан ефе кат, те иа ко ни су баш сру ши ла за блу де ли или 
зло чи нач ки ре жим, до при но си ла су ње го вом по тре су. Не ка дру га, о ко ји ма се чак 
мо же го во ри ти као о ре мек-де ли ма, те шко да су спре чи ла ма са кре, ма сов но уми ра ње 
од гла ди, ис тре бље ња на ро да, из го не, не из ме ран број не прав ди у све ту... У том сми-
слу, књи жев ност као да не чи ни мно го. На рав но, до при но си све до че њу, от кри ва њу 
исти на, де ма ски ра њу оно га што сам дав но на звао па у ко ва по ли ти ка. Али ако се освр-
не мо, не при ме ћу је мо да то не што уве ли ко ме ња. Ве ру јем, ме ђу тим, да ме ња у љу ди-
ма, чи та о ци ма. Би ва ју све сни ји пра ве при ро де све та око нас. Он да од са мих тих љу ди 
за ви си хо ће ли не што де ло твор но пред у зи ма ти или не ће. Исто вре ме но, мо ра мо при-
зна ти да књи жев но де ло мо же да по пра ви и наш укус у по гле ду ква ли те та чо ве ко вог 
жи во та. Оно пра ти на ше ту ге и ра до сти, као и мр жње и љу ба ви.

Исти на је, исто риј ско пам ће ње у то ме не ла же, да су због књи жев но сти пи сци, као 
и чи та о ци, у мре жа ма вла сти и ње них на у ма гу би ли жи во те, али не због ње као та кве 
не го због оног што јој је власт, на ро чи то ре пре сив ни ре жим, при пи си ва ла. Го во ри се 
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и о књи жев но сти као отро ву, па да је опа сна и оту да мо ра би ти над зи ра на и про го-
ње на или др жа на у не ком дру штве ном зап ту. Али те ре чи не по ти чу од чи та ла ца и 
пи са ца, осим по вре ме но иро нич но. Прет по ста вља мо, без ве ће гре шке, ко с та квим 
тврд ња ма опе ри ше и кри ми на ли зу је књи жев ност. Они ко ји би да укло не сва ку смет-
њу ре про ду ко ва њу вла сти те мо ћи.

Из бе га вам да се обра ћам од ре ђе њи ма, јер сва ко од ре ђе ње огра ни ча ва. За то бих 
нај ра ди је ре као да је књи жев ност без свр хе, ни је ни од ка кве ко ри сти, јер је са ма по 
се би свр ха, су шта стве на и не мер љи ва ко рист ко ја се не ја вља ни у че му ма те ри јал ном.

Она је под јед на ко чист из раз не чег ина че не из ре ци вог, ле по та са мог је зи ка, за че-
тог у искон ском кри ку ко ји ће по ста ти пр ва реч, пр во књи жев но ве ле де ло. Али не 
ма ње је и из раз све га што је смо у све ту, и он да кад смо у са мо ћи и кад смо са дру ги ма. 
Те жи са вр шен ству ко је се осла ња на не са вр шен ство чо ве ко вог жи во та и људ ске за-
јед ни це. То са вр шен ство је, да бо ме, са мо иде ја, не до сти жна, али за то ипак у по је ди ним 
књи жев ним де ли ма увер љи во на го ве ште на. За то се са вр шен ству сва ки пи сац, кад је 
са мо ста лан и не слу жи ко јем год цен тру мо ћи и ње го вој па у ко вој по ли ти ци, на да као 
не че му што је у ве чи том успо ну.

Књи жев ност је по гла ви то ми ро љу би ва. За раз ли ку од по је ди них ре ли ги ја и иде о-
ло ги ја, она ни је дух угње та ва ња и смр ти.

Књи жев ни чин сва ка ко ни је чин ни ка кве прет ње. Он ни је опа сност по се би. Ни је 
чак ни сла вље ње не чег ин ди ви ду ал ног, иа ко ин ди ви ду ал ном мно го ду гу је. Он је са мо 
јед но ста ван умет нич ки чин от по ра сва кој вр сти мо ћи. Мо жда не спа са ва од те ро ра, 
тла че ња, про га ња ња, не прав ди и сва ко ја ких дис кри ми на ци ја, али је сте от пор све му 
то ме.

Чи та ње и књи жев на де ла нас но се у не ку ви шу ди мен зи ју ко ја до при но си да се 
осе ћа мо већ ма и угод ни је укљу че ни у жи вот, у све што чи ни наш жи вот, сва ње го ва 
под руч ја, од при ват них до јав них, од ин ди ви ду ал них до ко лек тив них. Све то ни по што 
не зна чи да је књи жев ност без ве зе са ствар но шћу. Увек је спрег ну та с њом ви ше не-
го што ми сли мо.

И ме ни по не кад из гле да као да не мам ве зе са ствар но шћу. Пре дан са мо ћи, сво је-
вољ но из оп штен, пот пу но сам та ко ре ћи су ма нут и уро њен је ди но у се бе. У из ве сном 
сми слу, та са мо ћа и не мо ра би ти при вид или чак лаж, али ни је ни су ва исти на.

Ствар ност уме да нас пот пу но об у зме, па ни шта од нас не оста не за нас са ме. Гу би-
мо се у ствар но сти. Са мо за њу зна мо, јер из гу бље ни у њој гу би мо свој дух са мо стал-
но сти, лич ну ин вен ци ју, и пре ста је мо да бу де мо по је дин ци, јер смо се рас тво ри ли у 
тој ствар но сти. На рав но да су до га ђа ји не што бит но за нас, на ро чи то кад су то до га-
ђа ји ко ји љу де де стру и ра ју, кад су стру је у ствар но сти за пра во бу ји це уни шта ва ња. 
Не мо же мо од то га да од вра ти мо по глед. Али не мо же мо до бро ни да ви ди мо ако се 
као по је дин ци не од у пре мо то ме што би да нас рас пли не у се би и што на зи ва мо ствар-
но шћу. Мој од го вор ни је при хва та ње не го од би ја ње. Та кво је, ре као бих, мо је при по-
ве да ње. Оно зна за ствар ност чи ји од бле сци се раз го вет но у ње му по ма ља ју, али исто-
вре ме но оно је, као при че, ро ма ни, есе ји, не што ве о ма лич но, не што по пут ша па та 
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дру го ме као бли жњем. Књи жев ност је за пра во ду бо ки увид у ствар ност, чак и он да 
кад се по зи ва на фан та зи ју, па и при зна је соп стве ну не моћ.

Мо же би ти да се упра во у не мо ћи на ла зи пред ност књи жев но сти. Ни је ја ка у уо би-
ча је ном сми слу кад се го во ри о сна зи и де ло твор но сти, ни је ни сла ба на на чин кад 
оче ку је мо да ће већ сле де ћег тре нут ка за у век утр ну ти. Она је с оне стра не сна ге и 
сла бо сти. Не ма ри она да ли је сла ба или ја ка. За то је, на дам се, не спу та на. У сво јој 
не мо ћи ипак нам не што да је. Учи нас иза зо ви ма, под сти че на пи та ња и ука зу је на ис-
кљу чи во сти од го во ра.

Ако већ мо ра мо да, из хо ри зон та ње не не мо ћи, ма кар уоп ште но ка же мо шта она 
је сте, он да бих ре као, из соп стве ног ис ку ства, да је она из раз чо ве ка ко ји по ку ша ва 
да ви ди се бе и дру ге, и да се су о чи са свим оним што ис ку ша ва у жи во ту. То нам ка зу-
ју и дав ни цр те жи пе ћин ских љу ди укле са ни у ка ме ну. У сво јим по ку ша ји ма раз ви ја 
има ги на ци ју, ко ја би ва све сло бод ни ја, и он да за хва љу ју ћи њој раз от кри ва људ ске 
сно ве, мно го стру ко сти ле пог и ру жног, и не из ре че не исти не. За то је у мрач ним вре-
ме ни ма кроз исто ри ју увек би ла све тлост, ма кар све тлост во шта ни це. Не моћ на, али 
све тлост ко ја упр кос све му си ја и оба сја ва. То је и да нас, а би ће и су тра. То смо ми, док 
чи та мо и пи ше мо, ко ји не ће до пу сти ти да она зга сне, ма ко ли ко нас био не ве ли ки број. 
А ми чи та мо и пи ше мо, јер нас чи та ње и пи са ње ме ња ју, или би, по ми шља мо, мо гли 
да нас про ме не. На бо ље.

Књи жев ност за пра во не ма ци ља, па је оту да отво ре на, од у век кр чи соп стве не пу-
те ве, чак и он да кад се пре ва ри или је пре ва ре на, јер и то се до га ђа упра во он да кад 
поч не не че му да слу жи, мо жда не кој ра сној, на ци о нал ној или по ли тич кој ми то ло ги ји, 
или иде ји ко ја би да бу де над дру гим иде ја ма, или не ком ве ро ва њу ко је дог мат ски 
оспо ра ва, па и про те ру је сва дру га ве ро ва ња. Тад књи жев ност из да је се бе. Али ако је 
пи сац та ко ре ћи за клет, у сво јој уну тра шњој ти ши ни, оно ме што га је по зва ло у пи са ње 
као кре а ци ју све та и мно гих па ра лел них све то ва, тад уме да се по вра ти из те из да је и 
по но во учи ни сво ју књи жев ност оним што је би ла од пам ти ве ка кад је ис трај но про тив-
ре чи ла сва кој иде о ло ги ји ви шег ци ља, сва ком ве ро ва њу ко је мо но по ли ше чо ве ков дух.

Да, књи жев ност је умет ност је зич ког из ра жа ва ња све та и чо ве ко вог са мо и зра жа-
ва ња. И то је одр жа ва у жи во ту. Ина че би дав но иш че зну ла. Љу бав пре ма њој не дâ јој 
да не ста не. За то она и по зи ва љу бав и тво рач ку страст.


