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НЕ БОЈ СЕ! СТРАХ ЉУ ДЕ ДЕ ЛИ НА „НА ШЕ“ И 
„ТУ ЂЕ“1

Ка да се бо ји мо, за тва ра мо се у се бе и вра ћа мо про ве ре ним обра сци ма по на ша ња. 
Окре ће мо ле ђа оно ме што је но во, јер нам ста ро са мо по се би ну ди осе ћај без бед но-
сти. Не пра ви мо пла но ве, не бри не мо ни за шта. Плит ко ди ше мо, не узи ма мо ви ше 
ва здух пу ним плу ћи ма. Гле да мо бли зу, под сво је но ге.

Страх раз два ја љу де, те ра их да бу ду по до зри ви и не по вер љи ви. Де ли их на „до-
ма ће“ и „ту ђе“, но ше не ра зним „из ми ма“. За јед ни ца ко ја се пла ши због то га по ста је лак 
плен за по сед ну те во ђе, на ка зне дик та то ре, по пу ли стич ке ма ни пу ла то ре ко ји усме-
ра ва ју љу де јед не про тив дру гих, пра ве ћи та ко спи ра лу мр жње.

Стра ху тре ба су прот ста ви ти оно што нас чи ни истин ски људ ским би ћи ма. И то 
ни је ве ли чан стве на хра брост ни ви со ка ин те ли ген ци ја, чак не ни за па њу ју ћа ин вен-
тив ност, већ јед но став на спо соб ност да са о се ћа мо, ду бо ка со ли дар ност с дру гим 
чо ве ком, ко ја до ла зи отуд што смо у ста њу да пре по зна мо се бе у дру гом, и дру гог у 
се би.

Је дан од нај бо љих ви до ва по сти за ња са о се ћај но сти је сте књи жев ност. То је пре-
фи ње на и нео бич но суп тил на фор ма ме ђу људ ске ко му ни ка ци је, по ме ни – нај са вр-
ше ни ја. Чу де сни чо ве ков па тент ко ји нам омо гу ћа ва да ма кар на крат ко пре ста не мо 
да бу де мо то што је смо, и оти сне мо се на да ле ки пут до дру гог кон ти нен та, до „ја“ 
дру гог чо ве ка. Да по гле да мо у свет ње го вим очи ма, да се рас ко мо ти мо у ту ђем све ту 
и да за вре ме чи та ња по ста не мо лу та ју ћи ви тез с оште ће ним ви дом, пре о се тљи ви 
принц ко ји раз ми шља о за го нет ки смр ти, бла зи ра на же на про вин циј ског док то ра или 
за љу бље ни тр го вац ко ји вр лу да по пр ља вој оба ли Ви сле. Мо же се ди ску то ва ти за 
вре ме го збе о вр ста ма љу ба ви и чу ди ти се сви ре по сти апри ла. 

За хва љу ју ћи књи жев но сти мо же мо да ство ри мо ве ли ку за јед ни цу при че у ко јој ће 
сва ко мо ћи да пре по зна се бе у дру гом чо ве ку. Без об зи ра на је зик и кул ту ру, ре ли ги ју 
и на ци о нал ност. За то је у књи жев но сти на ша на да – они ко ји у њој уче ству ју по сто је 
не ка ко по ви ше пу та, ви де ви ше и ви де ши ре. Бо ље раз у ме ју да се свет не мо же сме-
сти ти у јед ну фор му лу ни ти да му се мо же по ста ви ти јед на ди јаг но за, као што је не мо-
гу ће пре пи са ти је дан уни вер зал ни лек. Свет је са чи њен од мно штва гле ди шта ко је 
ва ља стр пљи во уса гла ша ва ти. 

1 Текст од 23. апри ла 2016, у окви ру ак ци је Га зе та пи са ца; Га зе та Ви бор ча. Пре во ди о ци Ол ге То кар-
чук чи та ју текст на сво јим је зи ци ма: https://www.you tu be.co m/watch?v=uYBzD7aj2Qg&t=20s. (Прим. 
прев.)
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Не за ва ра вај те се. Га зе та Ви бор ча ко ју ће пи сци да уре ђу ју и пи шу не ће до не ти 
бо ље ве сти од уо би ча је них, као што ни њи хо ве књи ге не ће про ме ни ти свет. Књи жев-
ност тре ба да не пре кид но да под се ћа са мо на јед но: љу ди су бли жи јед ни дру ги ма и 
слич ни ји су ме ђу со бом не го што то хо ће да при зна ју не ки опе ва чи стра ха.

Док пи ше мо и док чи та мо – за јед но смо. 

(С пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић) 


