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БО РИ ВО ЈЕ АДА ШЕ ВИЋ

Уко ли ко би смо мо гли да за ми сли мо јед ног кла си ка, не ка то 
бу де Лав Тол стој, ко ји жи ви у на ше до ба, хра ни се на шом хра ном 
и пи је на шу во ду, чи та на ше но ви не и гле да еми си је на на шој те
ле ви зи ји („Двор ни је еми си ја”, чу јем ка ко ми до ви ку је је дан глас) 
– мо же мо ли, под усло вом да то учи ни мо, мо же мо ли, ве лим, да 
по ку ша мо да ти од го вор на пи та ње ко је се са мо по се би на ме ће, а 
ко је гла си: Ка кву би то књи жев ност он да нас, ме ђу на ма и са на ма, 
пи сао? Да ли би та ње го ва књи жев ност – а ово су већ пи та ња ко ја 
ис пи су је јед на за мах ну та ру ка и јед на свест у ко јој се про бу ди ла 
ра до зна лост – би ла ви со ка или би пак би ла од већ ни ска? И шта да
нас, сред до ба ко је је пер цеп ци ју ствар но сти окре ну ло тум бе, на 
гла ву по ста вља ју ћи оно што је у по след њих не ко ли ко хи ља да го
ди на чвр сто ста ја ло на сво јим сто па ли ма, шта да кле да нас зна чи 
би ти уз ви шен у естет ским, хо ћу ре ћи умет нич ким до стиг ну ћи ма, 
а шта зна чи би ти ни зак, осред њи, у те жњи ка њи хо вом оства ре њу? 
Ако би да кле, Ла ве, ти да нас са на ма играо на сред на шег књи жев
ног по ди ју ма, ка кву би то игру, Ла ве, играо? То је пи та ње ко је по
ста вљам пред со бом са мим и пред ва ма, раз миш ља ју ћи о свом 
соп стве ном ба вље њу ли те ра ту ром, о сво јим сно ви ма и стре мље њи
ма ка умет нич кој оства ре но сти тек ста, ка ње го вој свр хо ви то сти, 
пред мет но сти и, ја ка ко, ње го вој ви со кој вред но сти. Ње го вој со ци
јал ној функ ци ји та ко ђе. Да ли би тај наш Лав иза брао да не ви ди 
оно што су ви де ли и зна чај ни ау то ри, муш ки ко ли ко и жен ски, Ана 
Ра дин, на при мер, да та ко зва на три ви јал на књи жев ност, ју че а 
и да нас, не ко ри сти ни је дан је зич ки, жан ров ски, мо тив ски или 
сти ли стич ки об лик ко ји не ко ри сти, или не би мо гла ко ри сти ти, 
умет нич ка књи жев ност? Или би иза брао да у књи жев ни тре ну так 
гле да отво ре ног по гле да, она ко ка ко на про бле ме, ви ше фе но ме не 
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ствар но сти, гле да ју љу ди отво ре ног ока? Не узи ма ју ћи пра во да 
го во рим у име дру гог, узи мам сло бо ду да ка жем сво је миш ље ње 
ко је у це ли ни иде у при лог по то њем. Нај пре ће би ти та ко да би тај 
мој, мо жда и ваш, Лав, сва ка ко за се бе одво јио мо гућ ност да отво ри 
бу кви цу оно га што зо ве мо ни ском књи жев нош ћу, по ку ша ва ју ћи 
да у исто ри ји те суб вер зив не па ра ли те ра ту ре про на ђе ри зни цу 
нео ства ре них по ку ша ја да се до сег не уз ви ше ни ји сте пен ква ли те та, 
мо же би ти и бес крај ни спи сак ино ва тив них ре ше ња у свом пра за
мет ку, у свом ну кле у су. Ме сто, ја мач но, са ко јег се мо же кре ну ти 
у даљ под но вим усло ви ма, са но вим, озбиљ ни јим трет ма ном по
ну ђе них ре ше ња, њи хо вим ва ри ра њем, раз во јем, уса вр ша ва њем 
до тач ке у ко јој сто лу је ви со ки ква ли тет књи жев ног тек ста. Сва ка ко 
би би ло та ко да би тај наш у би ти са вре ме ник, а ве ли кан, тај кла
сик у вре ме ну ис под ча сти сва ког кла си ка, за гле дан у исто риј ски 
раз вој књи жев но сти схва тио да су у од ре ђе ним пе ри о ди ма од ре ђе
ни књи жев ни об ли ци по ста ја ли из ра зи то по пу лар ни код пу бли ке, 
у вре ме ну ево лу и ра ју ћи и ме ња ју ћи сво ју по зи ци ју, раз ли чи то 
вред но ва ни, од па ра ли те рар ног ста ту са па све до ли те рар ног ка но
на. То што се да нас (да кле, још увек) до га ђа са та ко зва ном ни ском 
књи жев нош ћу, ни је ли на лик на оно што се, ре ци мо, у сред њем 
ве ку до го ди ло са раз два ја њем цр кве не, ин сти ту ци о на ли зо ва не 
књи жев но сти од оне дру ге, су ма ну то суб вер зив не, на род не књи
жев но сти, те су за три ви јал не жа нр о ве, по пу лар не пре ко гра ни це 
у то до ба до зво ље не не ком књи жев ном ен ци кли ком, на лик оној 
пап ској (не ки на ши би мо жда ре кли па пан ској), сма тра ни ко ме ди ја, 
ро ман и лир ска пе сма?! Ни је ли то, ако ми до зво ли те, исто? У пи
та њу је са мо ква ли тет књи жев ног де ла и под ка пом не бе са ниш та 
дру го осим то га. Знао би тај наш Лав Ни ко ла је вич, не би смо то 
мо ра ли да му ка же мо, да је ре не сан са упра во из тих раз ло га оча ра
ва ју ћи пе риод умет нич ког про цва та и сло бо де, из раз ло га што је 
зна ла да пре по зна и увр сти оно што је би ло про тив но утвр ђе ном 
ка но ну у са мо сре диш те ка но на. Јер му је за пра во та мо ме сто. Пи
та ње ква ли те та пи та ње је дру ге вр сте и ти че се вред но ва ња, те одре
ђи ва ња ме ста сва ком ау то ру по на о соб и не ма по себ них до дир них 
та ча ка с те мом о ко јој да нас рас пра вља мо. Ка ко се на овом на шем 
све ту од вај ка да све окре та ло и ис по но ва вра ћа ло на не ку вр сту по
чет ка, та ко се и овом про це су не ви ди кра ја. Ни је на и ме у пи та њу 
про цес усва ја ња књи жев них да то сти, већ про цес књи жев не ево
лу ци је ко ја ва зда обр ће исте при че и исте прин ци пе, са мо дру га
чи јим сред стви ма и дру га чи јом бр зи ном. „Ко је ви део са даш њост”, 
ка же по сло ви ца јед ног па мет ног на ро да, „ви део је све”. Бор хес на 
јед ном ме сту ка же и то да на све ту по сто је све га че ти ри при че и да 
ће мо у вре ме ну ко је пре о ста је на шој ци ви ли за ци ји на ста ви ти да 
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их пре при ча ва мо, ва зда но вим на чи ни ма, пре о бра же не. То ваљ да 
по твр ђу је ону пр во и зре че ну исти ну ко ју је уви део и без и ме ни 
му драц оног па мет ног на ро да. На том ме сту се по но во по ја вљу је 
основ но пи та ње књи жев ног ства ра лаш тва, пи та ње ква ли те та. „Ту 
до ла зи мо до кључ не при че. Кич ни је опа сан док не пре тен ду је да 
се бе ста ви на ме сто вр хун ске вред но сти. И ако го во ри мо о по ли тич
ком про јек ту из при ват них угло ва, мо ра мо да по ста ви мо пи та ње 
ко ји је ње гов по ли тич ки про је кат” (Ја сми на Лу кић). Ци ти ра на 
да ма, чи је ра до ве па жљи во чи там, на ста вља да ље: „Мо гу ће је да 
та же на (Ана бе ла Ба са ло) пи ше до бро, мо жда пи ше ло ше. Опет ће 
би ти пи та ње на ко ји на чин она се бе и свој текст по зи ци о ни ра? На 
ко ји на чин се тај текст чи та? Љи ља на Ха бја но вић Ђу ро вић по ста
је опа сна кад је Јо ван Де ре тић на ве де као пред став ни цу жен ске 
ли те ра ту ре у но вом из да њу Исто ри је са вре ме не срп ске књи жев
но сти. То је тач ка у ко јој при ча по ста је озбиљ на. Ту се при ча вра ћа 
ме ни и не ко би мо гао да ми по ста ви пи та ње заш то ја о то ме још 
увек не мам текст.” Ова му дра осо ба из но си за кљу чак уме сто ме не 
ко ји у овом ча су зна ти жељ но раз миш љам у ци та ти ма: „Не мам про
блем са ли те ра ту ром ко ја је по пу лар на ли те ра ту ра, али ко ја не по
ку ша ва да се на мет не као ме ри ло вред но сти, иде о лош ки и ка нон
ски. Јер, то је при ча о иде о ло ги ји.” По на вљам, основ но пи та ње је 
пи та ње ква ли те та књи жев ног де ла. Све дру го, пи та ња књи жев них 
об ли ка, вр сте и жан ра у пот пу но сти се на ла зи у зо ни ко ју об на ша 
се кун да ра. До зво ли те ми за то да на овом ме сту на тре ну так ис ка
жем оно о че му опре зно раз миш љам. Ако је дан но бе ло вац, по и
мен це Па трик Мо ди ја но, у свом де лу отво ри вра та чи та вом ни зу 
ре ше ња и спи са тељ ских ала та до спе лих до ње го вог рад ног сто ла 
упра во из фран цу ске па ра ли те рар не сце не и не са мо из ње, из та
ко зва не ни ске књи жев но сти, и то ура ди на на чин у пот пу но сти 
до сто јан Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, ни је ли вре ме да се, 
ока сне ли ва зда као и у све му дру гом, над та квом чи ње ни цом по
до бро за ми сли мо? Ако је дан Аме ри ка нац, Пол Остер, ре ак ту е ли
за ци јом де тек тив ског и кри мижан ра, чак по је ди ним еле мен ти ма 
хо ро ра, успе ва да у ви со ку књи жев ност уне се про во ка тив ност 
ко ди ра ну на на чин да се она про чи та у ши рој чи та лач кој пу бли ци, 
у исто вре ме за др жа ва ју ћи умет нич ки ни во нај ра фи ни ра ни је аме
рич ке мо дер не про зе, ни је ли вре ме да се и ми, тро ми и таш ти, с 
тим истим про бле мом у кош тац ухва ти мо? Не мо ра мо то чи ни ти 
сви од ре да, не ка то чи не они ко ји ма та кво чи ње ње суш тин ски ле жи. 
Да кле, ви со ки ква ли тет је оно што вас од во ди до ка но на, ни ка ко 
при пад ност зо на ма по лу та ра, ви со кој или ни ској књи жев но сти. 
На вод ни ке над јед ну или дру гу мо же мо ста вља ти до ми ле во ље, 
они не вре де ни че му уко ли ко иза њих, иза оног ко ји их по ста вља, 
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не сто ји де ло ви со ког ква ли те та, ма ко јој од ре че них по ла он при
па дао. Шта суш тин ски же лим да ка жем? Нај пре то да не стр пљи во 
че кам да про чи там сја јан де тек тив ски или кри ми, па и хо рор ро ман, 
из у зет но ви со ког књи жев ног ква ли те та. Да ка ко и то да сам не
стр пљив да га на пи шем уко ли ко ме мо ја књи жев на оп се си ја бу де 
во ди ла тој стра ни. „Сло бо да”, мо жда би у овом ча су уз вик нуо наш 
до бри ста ри Лав Тол стој, „без дис кри ми на ци је, без зло у по тре бе 
вла сти те по зи ци о ни ра но сти у књи жев но сти.” Јер, у че му би ина че 
би ла раз ли ка из ме ђу до зла бо га ло ше на пи са ног де ла ви со ке књи
жев но сти и исто то ли ко ло шег кри ми ћа? На про сто, не ма је! Ре че но 
је зи ком Еми ла Зо ле, зло чин је исти, јер је пи са ти ло ше је ди ни зло чин 
ко ји у књи жев но сти мо же те да по чи ни те. Де ло мо ра да жи ви у 
ду ху свог вре ме на, али за раз ли ку од ње го вих им пу та, оно му про
тив ста вља сми сао и ква ли тет као чи та о цу по ну ђе ни из бор, као 
мо гућ ност да се зло вре ме на у ко јем бо ра ви мо по бе ди ду бо ким сми
слом и вред нош ћу умет нич ког пле ти ва. Кор пус ни ске књи жев но
сти мо же се сма тра ти фун ду сом из ко јег ви со ка књи жев ност мо же 
за хва та ти пре грш ти ма, на општу ко рист свих нас. Ни је ли, мо же 
би ти, на не ки чуд но ват на чин та ко на ста ла На бо ко вље ва Ло ли та? 
Ни су ли тим бо га за ма у ви со ку књи жев ност при гре ле и по је ди не 
стра ни це До сто јев ског? Ни ска књи жев ност је по пут пе ска у ко јем 
се игра ју де ца. Вр ло ино ва тив но и, не ка је хва ла Твор цу, нај чеш ће 
без тен ден ци о зно сти. Ево, за тва рам очи на тре ну так. Иза скло пље
них ка па ка, мо јим ми сли ма ко ра ча је дан шар мант ни ше сто го диш њи 
де чак, но се ћи пре ко со бе хо кли цу. По шао је да из не ког ви со ког 
пре грат ка за се при гра би слат киш. Де чак го во ри свом оцу: „Имам 
ја, та ћо, јед ну сто ли чи цу, она је лек за мо ју на па ће ну ду шу!” Ни је 
ли ова ре че ни ца она квом из ка кве мо же из ник ну ти чи та ва јед на 
књи жев ност? И ни је ли та ко зва на ни ска књи жев ност на лик не кој 
но вој на род ној књи жев но сти? Да ли смо у ста њу да се од рек не мо 
свих об ли ка дис кри ми на ци је дру гог и дру га чи јег, зах те ва ју ћи 
ква ли тет и умет нич ку вред ност?! Твр дим, то је ср жно пи та ње, јер 
је књи жев ност нај пре ча на ша Отаџ би на. За Бо га, да кле, за Отаџ би
ну, за Ква ли тет! За пи сца, Ла ва, усред свог вре ме на.




