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БО ШКО ТО МА ШЕ ВИЋ

КВАНТ НО СТА ЊЕ ПИ СА ЊА

Но во те ло пи са ња у ко ме ни фи ло со фи ја,
ни књи жев ност не би на ли ко ва ле на сво ју сли ку 

или по вест.
Жак Де ри да

Ја сам је дан не при знат пи сац. Та мо ја не при зна ност у срп ској 
кул ту ри да је ми сна гу ко ја ће би ти при сут на до ча са мо је смр ти. 
Пи са ње. То је та сна га. Дру го шта ме не ин те ре су је, ни ти у ме ни 
по бу ђу је не ке дру ге сна ге ко је ни су у ве зи са пи са њем. Тре ба во ле
ти ди сци пли но ва ност. Ја сам је во лео, де ти њом, не ви ном од луч но
шћу при љу бљен уз њу. „Би ти Ка ми, или ни шта” од мо је ше сна е сте 
го ди не до да нас, то је та ре че на ди сци пли но ва ност. Ше зде се так 
књи га ко је сам об ја вио и де се так ко је до да нас ни сам об ја вио, то 
је не пре ки ну то ужи ва ње у пло до но сној ди сци пли ни о ко јој је јед
ном при ли ком го во рио Ро лан Барт (Ro land Bart hes). Пло до но сна 
ди сци пли на јед ног Бал за ка, јед ног Тол сто ја, јед ног До сто јев ског, 
јед ног Пру ста – тих ве ли ких рад ни ка у књи жев но сти – од у век ме 
је при си ља ва ла да о њој са ња рим. Тај сан био је мај чин ско кри ло 
све га мог ра да у књи жев но сти, при ро дан об лик при сно сти са жи
во том ко ји ме је чу вао од про клет ства ме та фи зич ке до са де усред 
страх ног, стреп њом и прет њом оба ви је ног жи вље ња. У тој при
чу ва но сти ди сци пли но ва ног сна од са ња вао се бит стве ни хр бат 
мо га де ла. Де ло код ме не зна чи: „учи нак /тог/ бив ство ва ња”, „а 
не при каз бив ству ју ћег”. „Учи нак тог бив ство ва ња је учи ње ње” 
(Erwir kung), „пре са ђи ва ње у про стор вре ме на” по зи ва и од лу ке 
бив ство ва ња да то ком (у то ку) сво га вре ме на да тог му жи во том 
– пи ше. То ме по зи ву бив ство ва ња чо век, ка же Ема ну ел Ле ви нас, 
од го ва ра или не од го ва ра. На овом ме сту пак ва ља до да ти јед ну 
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та ко ђе ва жну Ле ви на со ву упу ту о ово ме о че му је реч. На и ме, Ле
ви нас упо зо ра ва да ре че ни по зив до ла зи од „бив ство ва ња ко је ни је 
бив ству ју ће (l’ êtant), од фос фо ро сцен ци је (phosp ho re scen ce) Ни
шти не или, тач ни је, од сво је вр сне лу ми ни сцен ци је (lu mi no sité) у 
ко јој се са ле ћу (pur su it) пли ма и осе ка Ни шти не и Бив ство ва ња. 
Су бјек ти ви тет не при до би ја од се бе свој сми сао, не го од те фос фо
ро сцен ци је, од исти не бив ство ва ња”. Окви ри ма то га са при пад но 
је и јед но пост, до ба обе ле же но ау ром пи са ња о пи са њу ко јим се 
сво ди учи нак би ство ва ња по све ће ног пи са њу. О то ме учин ку је 
са да и ов де реч. То ће би ти ов де пи са но. Ода тле и са то га осврт ног 
ка рак те ри са ња те ме ља сле ди ко на чан по ход на Утвр ду Пи са ња ко ја 
ће би ти до вр ше на тек са смрт ним ча сом. У до вр ше ње на ше га опу са 
пре то га ча са не же ли мо да ве ру је мо. Пи сао сам, чи ни ми се, це лог 
жи во та. Иа ко знам да то ни сам чи нио (оту да ка жем: „чи ни ми се”), 
ја је сам пи сао, јер је пи са ње, од оног тре нут ка ка да је у ме ни ро ђе
но као жи вот ни про јект, пред ста вља ло то та ли тет мо га би ва ња на 
Зе мљи, оно што се у са вре ме ној фи зи ци на зи ва кон цеп том кју би та, 
фе но ме на ко ји ука зу је на та ко зва но спле те но ста ње ко је го во ри о 
то ме да на спрам Бу ло ве (Ge or ge Bo o le) ди ги тал не ал ге бре, ко ја 
опе ри ше на прин ци пу по сто ја ња ста ња ну ле и ста ња је ди ни це, 
по сто ји и ста ње ка да исто вре ме но по сто је и ну ла и је ди ни ца. Кон
крет но, у рав ни мо га жи во та, та ква си ту а ци ја ука зу је да је мој жи
вот и он да ка да ни сам пи сао био пи са ње, са др жа вао и ује ди ња вао 
у се би и жи вот и пи са ње, дру гим ре чи ма, но сио је у се би су шти ну 
квант ног ста ња и ли чио на ње га док је сво јим „че сти ца ма” исто
вре ме но про ла зио кроз два „отво ра” јед ног и истог жи во та: пи са ња 
и жи вље ња. У та квим окол но сти ма, као што у квант ној те о ри ји 
„че сти це ви ше ни су са мо че сти це, а та ла си ни су са мо та ла си”, та ко 
исто је и мој жи вотпи са ње пред ста вљао јед ну ду ал ну при ро ду 
мо га жи вље ња пре ма ко јој је сва ка тач ка мо га жи вље ња би ла спрем
на да бу де об ра ђе на у јед ном пи са њу ко је ни је са мо пи са ње но жи
вот сâм, док се у сва ком пи са њу упи си ва ла од ре ђе на „ко р пу ску
ла р на” струк ту ра жи во та ко ји ни је био са мо жи вот, но и про је кат у 
чи јем је сре ди шту ста ја ла во ља да се жи вље ње ове ко ве чи пи са њем 
па се, сто га, пи са лоса жи во том, у ње му, кроз ње га и пу тем ње га 
а да се жи вот ти ме ни је утвр ђи вао као не ка ква од ре дљи ва од ре ђе
ност. Та кву жи вот ну си ту а ци ју на зи вам квант ном, а пи са ње ко је 
је део те си ту а ци је квант ним ста њем пи са ња. У ње му се, као и у 
оно ме што се на зи ва квант ним ста њем, не от кри ва „ни шта објек
тив но”, но се прак сом пи са ња да је (и по ка зу је) ста ње „нео д ре ђе но
сти” (сход но по зна том Хај зен бер го вом /Wer ner He i sen berg/ на че лу 
нео д ре ђе но сти /Unschärferelation/ у фи зи ци че сти ца) ко је ука зу је да 
се пи са њем не мо гу из ме ри ти ни ти ста ња ду ше, ни ти објек тив ни 



284

свет ко јим је „ду ша” окру же на, не го се пи ше а да се ни шта не 
„ме ри” у све ту ко ји је ио на ко на су ми чан и ни је ни ка ко де тер ми ни
стич ки од ре ђен. Дру гим ре чи ма, пи ше се да би се из бе гао жи вот 
о ко ме се ио на ко ни шта су ви сло не мо же ре ћи, у нај бо љем слу ча ју 
тек са мо ба нал но сти, док се Бог за то вре ме (на ше га жи во та) и те 
ка ко „игра коц ки ца ма”, ба ца ју ћи их „та мо где се оне не мо гу ви де
ти”. Пи са ње је игра чи ји је улог жи вот, а жи вот игра ко ја се опер
ва жа ва пи са њем, јер пи са ње мо же са свим да се уор та чи са жи во том 
чо ве ка ко ји је од лу чио да му пи са ње бу де на чин спа са ва ња сво је 
ин дви дуе од ма сов ног иден ти те та и без лич но сти. Ова ква си ту а
ци ја са мо по твр ђу је при ро ду и бит ло го са ко ме у ње го вој су што
сти сто ји да Реч на све тлост да на до пу шта ту бив ство ва њу да до ђе 
до ре чи, то јест да до ђе до ста ња све тле ња у оном сми слу у ко ме 
се ми сли ка да се, по пут Хај де ге ра (Mar tin He i deg ger), ка же: „Је зик 
го во ри” („Die Sprac he spricht”). И још ви ше, на и ме она ко ка ко нам 
су ге ри ше Џорџ Стај нер (Ge o r ge Ste i ner), пре ма ко ме опри сут ња
ва ње ту бив ство ва ња, не са мо код пе сни ка и ли те ра та не го и код 
умет ни ка и ком по зи то ра уоп ште, је сте јед но про тивства ра ње, 
јед но ства ра ње све та уну тар све та ко је ар ти ку ли ше чи та ву су му 
све та, ко је сто ји у ис тој рав ни са ства ра њем ко јим Бог упра вља у 
тре нут ку док се, ка ко Сти вен Хо кинг (Step hen Ho king) ка же, су прот
ста вља ју ћи се Ајн штај ну (Al bert Ein stein), „игра коц ки ца ма”. У 
та квој си ту а ци ји пи са ње је јед но ства ра ње жи во та уну тар жи во та, 
јед но па ра лел но ства ра ње жи во та по пут по сто ја ња па ра лел них 
све то ва у при чи о за кри вље но сти про сто равре ме на, о че му го во ри 
нај но ви ја те о ри ја гра ви та ци је. Пи са ње, за раз ли ку од увре же них 
схва та ња о ње му по ко ји ма пи са ње не што „од ра жа ва”, чо ве ко ву 
ду шу или ње гов жи вот у исто ри ји, све јед но, за пра во је све дру го 
осим то га. Оно је ста ње (по пут квант ног ста ња) ко је на све тлост 
да на до но си са ме син гу ла ри те те, да кле ни ка кве ка у зал не и де тер
ми ни стич ки усло вље не при че о оно ме што се „не ка да” до го ди ло, 
но јед но, у на зо ви „су ба том ском” окру же њу, тво ре ње дру гог, па ра
лел ног све та, на лик Бож јим епи фа ни ја ма. Сто га др жи мо да Ро лан 
Барт, оцр та ва ју ћи си ту а ци ју су бјек та у све ту у јед ном свом пре да
ва њу око 1973. го ди не, ни је уза луд ре као сле де ће: „Су бјект, ко ји 
ви ше ни је онај ми сле ћи иде а ли стич ке фи ло со фи је, ко ји оску де ва
ју ћи у сва ком је дин ству и из гу бљен у дво ја ком не схва та њу – сво јег 
не све сног и сво је иде о ло ги је – оп ста је са мо на рин ги шпи лу је зи ка” 
јер, ве ли да ље он, „је зик је тај ко ји го во ри” („c’ est le lan ga ge qui 
par le”), „не ау тор” („ce n’est pas l’a u te ur”). Дру гим ре чи ма, ни је 
ства ра лач ко ја „из вор тек ста”, но сâм је зик ко ји се слу жи ства рао
цем. „Књи жев ност ви ше ни је ме сто на ко јем ’ја’ се бе мо же да на ђе, 
већ пре ме сто на ко јем се оно гу би”. Сâм је зик је тај ко ји го во ри, 
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тво ре ћи свет у све ту, је дан па ра ле лан свет у ко јем је су бјект тек 
ме диј пре ко ко га је зик ар ти ку ли ше оно што се у је зи кутек сту (или 
тек стује зи ку) ар ти ку ли ше. Да кле, оно на пи са но не од ра жа ва не
ка кав ре фе рент о ствар но сти, но пред ста вља тек „има ги нар ну 
ин сце на ци ју” у ко јој су бјект ви ше ни је ни ка ква „твр ђа ва” но ме сто 
оп се не кроз ко ју про ла зи је зик. У та квој кон сте ла ци ји ства ри пи
са ње по ста је па ра лел ни ју нак све ту ко ји је, с дру ге стра не опет, 
па ра лел ни ју нак пи са њу. Пи са ње го во ри. Је зик је сам при ода зи ву 
бив ство ва њу. „Не по сто ји ни је дан над зор, ни ка ква за ло га за је зик. 
(...) Не ма зна че ња (sig ni fi ca tion) је зи ка, по сто ји озна ча ва ње (sig ni
fi an ce)”. Та ко го во ри Ро лан Барт. Пи са ње у та квом кон тек сту разу
ме ва ња по ста је пу сто ло ви на до кра ја на шег жи во та, при че му би
ва њем усве ту ми не мо ра мо би ти ак тив ни, до вољ но је да бу де мо 
ка ко би смо уз по моћ има ги на ци је про из во ди ли пи са ње. Пи са ње 
као пу сто ло ви на пред ви ђе на да се зби ва до кра ја на шег жи во та ни је 
ни шта дру го до пу сто ло ви на са о бра зна пу те ви ма уми ра ња. Не ка же 
ли Мо рис Блан шо (Ma u ri ce Blan chot): „пи са ти, то је уми ра ти”1. Ја 
сам о то ме пи са њу са ња рио још у вре ме ну ка да сам као де чак чи
тао тек сто ве о Бал за ко вом жи во ту, чи ја ме се vi ta car rac te ri sti ca 
ве о ма дој ми ла јер у наг ну ћу тог чо ве ка бес крај не во ље и од луч
но сти да пи ше ро ма не ни сам ви део ње го ву при мар ну по тре бу да 
пи ше о не че му (ре ци мо о „фран цу ском дру штву” На по ле о но вог 
вре ме на и вре ме на по сле На по ле о на), но сам Бал за ка ви део ис кљу
чи во као пре га о ца пи са ња, као ги ган та ко ји про из во ди пи са ње и 
ко ји као чо век по сто ји у маг ми из га ра ња, пи шу ћи. Он је по стао 
мо ја фан та зи ја пи са ња, та ква ко ја ми је го во ри ла да је по све све
јед но о че му ће се пи са ти или шта ће се пи са њем ре ћи, но је ва жно 
уну тар ау ре са ња ре ња (ба шла ров ске про ве ни јен ци је, на при мер) 
би ти чо ве ком Пи са ња, чи је је би ва ње у све ту та кво да сли чи ка квом 
ле жа њу у мај чи ној утро би. Са те ме ља та квог ду хов ног окру же ња 
пра ће ног под сти ца ји ма мла де, не ис ку сне и јед но став не ду ше про
ис хо дио је мој на гон за пи са њем. Еми нент но пи са ње ко јем пред
ле жа ва сли ка пи са ња као мре же ко ја пре по кри ва це ло куп но бив
ство ва ње јед ног чо ве ка бе ше ми из во ром ко ји је омо гу ћио да мој 
œuvre на ста не. Еми нент но пи са ње ни је пи са ње о не че му (бар то 

1 Тим по во дом Ема ну ел Ле ви нас ће са сво је стра не до да ти ово: „Књи жев
но нас де ло при бли жа ва смр ти, јер смрт је то не пре кид но бру ја ње (bru is se ment) 
бив ство ва ња, ро мо ре ње (mur mu rer) ко је се очи ту је кроз де ло. У смр ти, као и у 
де лу, ухо да ни се по ре дак пре о кре ће бу ду ћи да ту моћ во ди до оно га што се не 
мо же пре у зе ти. Та ко да је од сто ја ње (dis tan ce) из ме ђу жи во та и смр ти бес ко нач но 
(in fi nie). Као што је бес ко нач но и де ло пе сни ка пред не ис црп ним је зи ком ко ји је 
од ви ја ње или, тач ни је, бес крај но кре та ње или чак ко ме ша ње (re mueména ge) бив
ство ва ња”, у огле ду „По глед пе сни ка”, ко ји је на пи сан у окви ру књи ге: Em ma nuel 
Lévi nas, Sur Ma u ri ce Blan chot, Fa ta Mor ga na, Mont pel li er 1994, 7–26 (прим. Б. Т.).
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ни је при мар но) не го је оно то: са мо пи са ње. Свет у свом ег зи стен
ци јал ном и фак тич ком ста њу у тим тре ну ци ма за др жан је на мар
ги ни пи шче ве све сти. Он је не где из ван, спо ља шњост је ко ја се 
не при ме ћу је па му се због са мог ста ња су бјек та пи са ња не до де
љу ју ни ка кви атри бу ти фак тич но сти. Оно што је пи сцу у та квим 
окол но сти ма ту – то је пи са ње је зи ка. Та ко ђе, оно што је ту је сте 
пи шче ва ег зи стен ци ја, по сто ја ње на сла га ње гаусве ту, ње го ва, 
да та ко ка же мо, ге о ло ги ја и па ле о ло ги ја у ко ји ма је „ску пље на 
це ло куп на са др жи на” ње го ве је дин стве не и не по но вљи ве ин ди
ви дуе. Пи са ње ће ту на је дан не ен ци кло пе диј ски, но на је дан 
крај ње ис цр пан на чин на ћи сву про шлост и са да шњост јед ног 
жи во та, све тра у ме у ко ји ма је тај жи вот на ла зио сво ја оби та ва ли
шта из њих из ла зио, да би, на кра ју, у Све том Спи су То га Жи во та 
био по ка зан не тај жи вот, но Реч ко ја је об у хват ни ја од сва ко га 
жи во та и свих жи вотâ ика да жи вље них на Зе мљи. Кон крет но, 
ка да је реч о ме ни, тре ба ло је то би ти, и је сте био, и би ће и да ље 
Спис Чо ве ка ко ји је жи вео и ко ји жи ви, да ју ћи „сјај и све жи ну 
је зи ка из сна” (Р. Барт) и по том, још и ви ше, од ба цу је све фи гу ре 
Исто ри је и у све му са гле да ва сâмо бив ство ва ње, са мот но и без 
Бо га. Пи са њу, мо ме пи са њу, не тре ба ни ко. Ја сам Бог ко ји не ма 
чо ве ка и обра ћам се уто пи ји (неме сту) је зи ка, уви ђа ју ћи сву „тра
ги ку Пи сма”: оног кон та ми ни ра ног Исто ри јом о ко јој би на вод но 
тре ба ло да пи шем и оног Пи сма ко је мо рам сâм да ство рим, ис
кљу чу ју ћи из ње га све што је у ње му пра дав но и на та ло же но, 
оба ви је но „но ми нал ном уни вер зал но шћу дру штве ног жи во та” (Р. 
Барт), уго во ри ма скло пље ним уну тар то га жи во та ко ји ме ин тим но 
не оба ве зу ју јер су по че сто скло пље ни без при стан ка мо је сло бод
не во ље, на те ме љи ма пу ког до га ђа ња ко ји, до ду ше, има ју не ка кав 
свој узрок, али ја тај узрок не мо гу да пра тим од ње го вих по че та
ка, или, нај че шће, ни ка ко. – Шта сам у та квој си ту а ци ји мо гао да 
ра дим? – Пи сао сам, авај!, то пио Сво је да би од то га остао та нак 
усек све тло сти пред шу мом ко ја има пу те ве, али ни је дан од њих 
не во ди ни ку да. Пи сао сам оно што у Мо ме Спи су ни ко ну жно 
не ће мо ра ти да от кри ва шта је, осим да кон ста ту је да у ње му по
сто је из ве сне ни ти чи сте енер ги је, не што по пут стрин го ва ко ји, 
као што зна мо, та ко ђе ни су ни ка ква ма те ри ја но, та ко ђе, чи ста енер
ги ја. Ту енер ги ју мо гу ће је, евен ту ал но, упо ре ди ти са про из во ди
ма по ступ ка то ка све сти, спи са те љи ма че сто оми ље ном сред ству 
по ка зи ва ња тзв. „ого ље не ствар но сти” све та. У Спи су не тре ба 
без у слов но тра жи ти чвр сте сми сло ве би ло че га, но тек и евен ту
ал но тра га ти за по сто је ћим пред ло зи ма ко ји мо гу са др жа ва ти 
еле мен те не ка квог отво ре ног сми сла, ко ји, евен ту ал но, мо же би ти 
од го нет нут јед ном и не зна но ка да. А та да, мо гу ће је, свет не ће 
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има ти по тре бу за књи жев но шћу. Свет ће у том не зна ном вре ме ну 
– мо гу ће је та ко ђе и то – би ти са мо Свет, јед на чи ста, од не спо ра
зу ма ис фил три ра на да ност ко ја ће све тле ти мир ном све тло шћу 
та да шње чо ве ко ве ду ше. Али до тле је, ка ко ре ко смо, да ле ко. Пи
са ње са да и ов де је сте тра же ње, да ва ње, не ду жност да ва ња оно га 
што на зи ва мо та кото ту са да, до хва ћа ње по тен ци је, не пре кид
но до хва та ње ње у страх ном обе ло да њи ва њу кре та ња „по крет не 
ма те ри је” (Жил Де лез / Gil les De le u ze) и „не мир не це ли не јед ног 
за кри вље ног про сто ра” (Мар кус Штајн вег / Mar cus Ste in weg). Без 
то га осе ћа ња не ду жно сти да ва ња о ко ме је ов де реч не ма пи са ња. 
Пи сац се на ла зи усред ње, усред има нент но сти то га на ју ну тар њи
јег ин стинк та ко ји ка рак те ри ше пи са ње, да кле по сред ап со лут ног 
та ко би ва ња ко је „на ста њу је вла сти ту сре ди ну” (М. Штајн вег) и 
по се ду је осе ћа ње о не кри ви ци спрам све та у ко ме жи ви. Мо жда 
се упра во у ово ме на ла зи фе но ме но ло шка де фи ни ци ја књи жев но
сти?! Или се пак у та ко ви ђе ном књи жев ном про се деу ап со лут но 
књи жев но сне по за ди не на ла зи чи та ва књи жев ност?! У сва ком 
слу ча ју, ја сам у та квом хо ри зон ту раз у ме ва ња пи са ња про на шао 
кон такт са пи са њем, са ефи ци јен ци јом то га шта тре ба да бу де мо је 
пи са ње о све ту и у све ту. На тај на чин сам, за пра во, на шао ме сто 
за се бе као пи сцаусве ту. То ни је би ло ла ко, иа ко сам тај од нос 
пре ма пи са њу и ње го вим раз ло зи ма у се би и за се бе, исти ни за 
во љу, на шао ин стинк тив но. Би ло је са мо по треб но да се пре пу стим 
се би, сво ме осе ћа њу не мо ћи спрам све та, не ја сном осе ћа њу да 
по сто ји тра ге ди ја „жи вот ног ста ња” чи ји се узро ци на ла зе уну тар 
„са ме су шти не са мо род ног људ ског ду ха” (Иван Алек сан дро вич 
Иљин), у ра ном ис ку ству о чо ве ко вој „бит ној уса мље но сти” усве ту 
(Ж. Де лез), у мом стра ху од све та, у мом осе ћа њу не ла год но сти 
што сам ро ђен („он то ло шко огор че ње због свог по сто ја ња”) – па 
пи са ње, мо гућ ност пи са ња као та ква, већ је би ло ту да ме спа ша ва 
од на ве де них му ка про ис те клих због и од тре нут ка ро ђе ња. Из лаз 
у пи са ње био је, исти ни за во љу, от кри вен у ра до сти, као ка да се 
чо век ко ји је у опа сно сти из не на да на ђе у спа со но сном при бе жи
шту и на си гур ном. Оно, пи са ње, је та ко ђе би ло от кри ве но у ти хој 
на ди да ће ми њи ме би ти по кло ње на и не ка ква мо гућ ност да по сле 
смр ти у ов да шњем све ту на ста вим да жи вим уз по моћ оно га што 
сам ство рио. Де ло као га ран ци ја мо гу ће бе смрт но сти, по го то во у 
сли ци Де ла и о Де лу у ра ној мла до сти, би ла је вр ста са ња ри је о 
пи са њу ко је тај за да так тре ба да спро ве де у ствар ност. Ипак, док 
ни сам уи сти ну за по чео са прак ти ко ва њем пи са ња би ло је по треб но 
да про ђе зна тан број го ди на, и то баш оних ка да не ки пи сци у пост
пу бер тет ском до бу већ за по чи њу да ра де на свом œuvre. Ја сам о 
Де лу пре не го што сам за по чео да га оства ру јем мно го ду же са ња рио. 
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Или се мно го ду же вре ме на спре мао за ње га, не, да ка ко, са мо са ња
ре њем о ње му. Чи та ње ве ли ких де ла свет ске књи жев но сти, из у ча
ва ње књи жев но сти као ди сци пли не људ ског ду ха то ком сту ди ја 
спа да та ко ђе у при пре ме за пи са ње де ла. Ова чи ње ни ца при па да 
де лу бит не фак то гра фи је мо га спи са тељ ског жи во то пи са. Ја иза 
се бе не мам ни ка кво де ло ко је је пи сао адо ле сцент, већ са мо ра до
ве ко је је пи сао чо век ви ше од че тврт ве ка стар. Не ких ра до ва (то 
се од но си на ра не пе сме на ста ле из ме ђу 1971. и 1974) сам се, шта
ви ше, од ре као, сма тра ју ћи их од већ по чет нич ким да би би ли увр
шће ни у кор пус спи са на ста лих по сле пр ве по ло ви не 1976. го ди не, 
од ко јих је ме ђу пр ви ма на стао ци клус пе са ма „Сли кар Мунк”. Тек 
са ци клу сом пе са ма „Ту ма че ње Хел дер ли на” и „Спо мен на Мар
ти на Хај де ге ра” за по чи ње мој пут књи жев ни ка. Вра ћам се, по сле 
ове кра ће ди гре си је, во де ћем то ку ово га ра да. 

Пи шу ћи о пи са њу за то че ни смо – као и у слу ча ју не по сред ног 
пи са ња о би ло че му дру гом – на има њу Има ги нар ног. Се ћа ње на 
На пи са но пру жа исто то ли ко за до вољ ства као и пи са ње не че га 
по све но вог. Та кво се ћа ње ус то пре о бли ку је и ста ње по стиг ну то 
у оно ме не ка да На пи са ном, „ми ри ше”, ре као би Пруст, „на ирис”, 
на ме сто где до ла зи до сра шћи ва ња На пи са ног са сфе ром има ги
на ци је ко ја при зи ва фан та зам да се На пи са но на те ме љу но ве ма
ште и но вих ства ра лач ких на по ра до пи ше. Пи са ње (ко је ће мо упра
во на овим стра ни ца ма на сто ја ти да спр о ве де мо) о На пи са ном ни је 
са мо хва та ње „пр во бит не сце не” ко ја је во ди ла то ме да На пи са но 
бу де на пи са но, но и хва та ње Не у пи са но сти оно га бит ног у ВећНа
пи са ном, од но сно са ња ре ње о ЈошНе на пи са ном у На пи са ном. Са 
то га ме ста за по чи ње пу то ва ње ка про сто ри ма но вог тек ста, ка 
оно ме што још сто ји у ста ја ма ла тент ног и још Не ис пи са ног а при
па да са мо том ау то ру и ње го вим ау тох то ним до ме ни ма. То је оно 
што ће тај ау тор мо жда још на пи са ти уко ли ко му пу ки жи вот ни 
елан и здра вље бу ду до зво ли ли. У том сми слу, ја се пи там: шта 
је, да кле, оста ло Неупи са но у све ту мо га до са да Упи са но га; шта 
је у окви ри ма то га Упи са ног срод но, го ру ће ва жно, јед но став но 
и чи сто пре пу ште но да се у ме ни бо ри да бу де Упи са но, би ва ју ћи 
до са да, све јед но из ко јих раз ло га, ван до ма ша ја мо јих већ учи ње
них спи са тељ ских по ду хва та. Над овим пи та њем ау тор мо же да 
са ња ри, обра ћа ју ћи се не у та же но сти ма сво је ду ше, сна га ма сво је 
има ги на ци је у ко ји ма ће сва ка ко на ћи оно сво је ЈошНе на пи са но 
за ко јим жу ди и ко је му, ка ко ре кох, при па да (по пут не ке сво ји не) 
већ на те ме љу оно га што је до та да на пи сао. 

Сва ки опус јед но га пи сца оста је не до вр шен. И то је чи ње ни ца 
са ко јом пи сац мо ра да ра чу на. По не ки пи сац, на кон што су му нај
зре ли је го ди не ства ра ња већ про шле, зна у ком прав цу би ва ља ло 
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да иде ка ко би ко ли кото ли ко у бит ном до пу нио свој опус. И та кви 
пи сци на то ме ра де. По не ки пак пи сци са мо о то ме са ња ре, зна ју ћи 
да би им за на вод но „до вр ше ње” опу са би ли по треб ни још број ни 
жи во ти. Чи ње ни ца не до вр ше но сти сва чи јег опу са при па да обла
сти тра ге ди је са ко јом се су о ча ва сва ки пи сац и сва ки ства ра лац, 
ма кар он био и др во де ља. Мо је Не на пи са но и да нас за ме не пред
ста вља јед ну огром ност као и на по чет ку спи са тељ ске ка ри је ре и 
сли чи јед ном осе ћа њу ко је ми се не по сред но обра ћа ре чи ма: „Све 
тво је На пи са но до са да при па да јед ној па ра лел но сти са Не на пи
са ним па се у ко нач но сти све га све сво ди на то као да до са да 
ни шта ни си на пи сао.” Ја овим, у ре чи пре ве де ним осе ћа њем го
во рим за пра во о не че му што се уну тар обла сти људ ске де лат но сти 
ре ал но на зи ва не ка квом при сут но шћу од сут но сти, од но сно од
сут но шћу при сут но сти. Ово осе ћа ње по ти че са тла чи ње ни це да 
сва чи је рас кри ва ње бив ство ва ња пред ста вља по се би јед ну не до
вољ ност, да ре а ли за ци ју увек ума њу је про стор не ре а ли зо ва ног и 
пра ти је осе ћа њем да ре че но ни ка да ни је до вољ но исти ни то ни ти 
пот пу но. Над тим ни је дан ства ра лац, на жа лост, не ма ни ка кву 
власт. По то ме он ли чи но ма ду, чо ве ку без ме ста, „све сног се бе 
у хо ду, а не на не ком ме сту, на гра ни ца ма неисти не, кра љев ства 
ко је се про сти ре да ље од исти не”.2 Оту да по ти че ње го ва по тре ба 
као и осе ћа ње да сво је Ство ре но и На пи са но за жи во та ве чи то 
до пу ња ва оним ЈошНе на пи са ним. Сто га, по пут Ема ну е ла Ле ви
на са, мо же мо ре ћи да пи са ње фак тич ки во ди бив ство ва њу „као 
ме сту лу та ња (li eu d’ er ran ce), оно ме не на ста њи вом (in ha bi ta ble)” 
али се исто та ко с пра вом мо же ре ћи „да пи са ње (књи жев ност) 
то ме и не во ди”. Ово ре ла ти ви шу ће ста но ви ште пот кре пље но је 
чи ње ни цом на ко ју с пра вом ука зу је Ема ну ел Ле ви нас, на и ме да 
је „књи жев ност је дин стве на пу сто ло ви на тран сцен ден ци је ко ја 
оп ко ра чу је сва об зор ја све та ко ја се не мо гу из бе ћи ни нај ха зард
ни јим од ла сци ма (из ла сци ма) из њих”.

Ка да је реч о мом Не на пи са ном, оно је, ка ко сам већ на гла сио, 
са став ни део мо га На пи са ног. У том сми слу за оче ки ва ти је да на 
овом ме сту по ну дим је дан абре ви ја тур ни „по пис” мо га Не на пи
са ног. Ипак, ов де не ћу так са тив но го во ри ти о пу ком „ма те ри ја лу” 
и „иде ја ма” ко је су оста ле из ван кор пу са мо га На пи са ног, не го о 
чи ње ни ци по сто ја ња за блу де о сми сле но сти пи са ња ко ја је ту 
упра во сто га да одр жи кре та ње пи са ња ка „не си гур но сти и не сре
ћи оно га што из ми че сва ком за хва ту, сва кој свр си”. У на ве де ном 
прав цу раз ми шља ња по ма же нам и сам Мо рис Блан шо, ко ји ве ли: 
„Умет ник и пе сник као да су до би ли за да так да нас упо р но опо ми њу 

2 Е. Ле ви нас, нав. де ло, 24.
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на за блу ду (rap pe ler ob stinément à l’ er re ur) окре та ња пре ма оном 
про сто ру у ко јем се све што на ме ра ва мо, све што смо сте кли, све 
што је смо, све што се отва ра на зе мљи, пре о кре ће у бе зна чај но, у 
ко јем је оно што се при бли жа ва (s’ ap proc he) упра во неозбиљ но 
и неисти ни то, као да та мо (у про сто ру пи са ња, прим. Б. Т.) мо жда 
из ви ре вре ло све ко ли ке на вла сти то сти”. Но, за блу да о ко јој го во
ри овај фран цу ски ми сли лац књи жев но сти и пи са ња ни ка ко ни је 
по све ни хи ли стич ке про ве ни јен ци је, већ је та ква да у се би но си 
и по зи ти ван са др жај, о че му све до чи и ње на фор мал на струк ту ра. 
Из струк ту ре и би ти те за блу де ства ра лац – књи жев ник от кри ва 
спо мен на чи ње ни цу да са мо сна га, од но сно „енер ги ја за блу де” о 
ко јој по во дом де ла Л. Н. Тол сто ја го во ри Вик тор Шклов ски, при
си ља ва пи сца да, уви ђа ју ћи раз ли ку из ме ђу на ме ра и оства ре ња, 
опет из но ва до пи су је оно што му се чи ни да ни је (већ) на пи сао. 
„То је рад”, ка же Шклов ски, „чи ји је циљ да се свет схва ти не ка ко 
из но ва”. „Сва ко књи жев но де ло” (ми би смо ре кли оно Не на пи са но 
ко је те жи да бу де На пи са но) „је но ва мон та жа све та, но ва не пред
ви ђе ност, но ва по ја ва”.

На пи са но, на ше На пи са но, го во ри о Не на пи са ном. Ка да смо 
пи са ли оно што смо на пи са ли, то смо ра ди ли на те ме љу ре че не 
„енер ги је за блу де”. По сто ји ли та енер ги ја са да ка да же ли мо да 
до пи ше мо На пи са но јед ним Нена пи са ним? Чи ме смо обо га ти ли 
се бе, ка квим ис ку ством док смо ис пи си ва ли а по том и до вр ши ли 
На пи са но? Уну тар сми сла ових пи та ња ре ци мо сле де ће – кад год 
смо за по чи ња ли да пи ше мо На пи са но ко је смо на пи са ли увек смо 
по чи ња ли са исте ра зи не: са ра зи не осе ћа ња да нам је за жи вот по
треб на пот по ра пи са ња ка ко би смо свој жи вот из ха о са, из „не по
крет но сти без бој ног, не мог ни шта ви ла” (Ж. Де лез), из „оке ан ског 
без да на” из ба ви ли и про на шли у не ка квом при бе жи шту, не, да кле, 
у не ка квој иде а ли зо ва ној си гур но сти, но у прибе жи шту, у при
вре ме ном за кло ну ко ји ће при вре ме но чу ва ти кон такт све та и 
нас. Јер, ка ко ве ли је дан ин тер прет Де ле зо ве фи ло со фи је (Мар кус 
Штајн вег), „до дир ха о са не мо же оста ти без по сле ди ца, су бјект је 
сте као ис ку ство. Не по сто ји ми шље ње, ни фи ло со фи ја, ни умет
ност, он крај ис ку ше ња ре ал ног: ха о са, ни шта ви ла или без да на. 
На о чи глед те из ве сно сти кон такт је са мо свест фи ло со фи је”. У 
кон тек сту на ших про ми шља ња, и ре кли би смо да је кон такт са
мо свест де ла ко је на ста је, ко је пи ше мо. Де ло би ва за по че то са 
све шћу да је оно, по пут сва ке умет но сти, „за сно ва но на из гу бље
ној си гур но сти при сут но сти” (М. Блан шо), од но сно на из гу бље ној 
си гур но сти бив ство ва ња. Не сли чи ли, пи та мо се, син таг мат ски 
по јам ре че не из гу бље не си гур но сти бив ство ва ња Хај зен бер го вом 
на че лу нео д ре ђе но сти (Unschärferelation) ко је фи гу ри ра уну тар 
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квант не ме ха ни ке и од го ва ра јед ном мо де лу Уни вер зу ма ко ји је 
пот пу но ин де тер ми ни стич ки и пре ма да на шњем раз у ме ва њу 
пред ста вља ње го во те мељ но устрој ство? У том сми слу са ња ри ја 
о допи си ва њу На пи са ног, са ња ри ја о ЈошНе на пи са ном по чи ва, 
да ка ко, на ис тој осно ви. Ако је оно пр вот но на шег пи са ња по чи
ва ло на ре че ној не си гур но сти уну тар ха о са, за што би дру га чи је 
би ло са да ка да сто ји мо пред оним што же ли мо допи са ти? Ако 
већ пр вот но на ше пи са ње за пра во „бди је над од сут ним сми слом” 
у све ту „где сли ка пре ста је би ти дру го сте пе на у од но су на мо дел, 
где об ма на пре тен ду је на исти ну, где, ко нач но, ви ше не по сто ји 
ори ги нал, не го не пре ста но веч но тре пе ре ње (scin til la tion) у ко јем 
се рас пр шу је, у сја ју (cla rté) за о би ла же ња и вра ћа ња, од сут ност 
иско на” (М. Блан шо) (квант на ме ха ни ка, под се ћа мо, по чи ва на 
еле мен ти ма „тре пе ре ња”: не пред ви дљи во сти и на су мич но сти), 
за што би оно на ше ЈошНе на пи са но на ста ја ло из дру га чи јих окол
но сти? Па ипак, и то је па ра докс пи са ња, сва ког пи са ња уоп ште, 
упр кос ре че ном ис ку ству о ко ме је реч, оно ЈошНе на пи са но на ста
ја ло би, из ме ђу оста лог, опет из „енер ги је за блу де”, јер су чо ве ко
ва на да удру же на са ње го вом искон ском на ив но шћу ја че од сва ког 
пре сног ис ку ства и без об зи ра на по на вља ње дав но на у че не лек ци
је. Књи жев ност се па ли упра во усред свог он то ло шког не у спе ха. 
„Ако се је зик, а по себ но књи жев ни је зик, ва зда не ус пи ње пре ма 
сво јој смр ти, он не ће би ти мо гућ, јер упра во то кре та ње пре ма 
ње го вој не мо гућ но сти услов је ње го вог уте ме ље ња” (М. Блан шо). 
Та ко исто сто ји ствар и са он то ло шким „ста р том” у пи са ње. Допи
си ва њем На пи са ног у аван ту ри пи са ња ЈошНе на пи са ног ре че ни 
„ста рт” се од ви ја бес ко нач но, по на вља ју ћи се. Бес ко нач но по на вља
ње истог по ста је за пра во ње го вим одје ком. У те ме љу то га од је ка 
по чи ва са мо „пра зни на и ду бо ка ти ши на” али, та ко ђе, и опет, сâм 
од јек „оно га што не мо же пре ста ти да пи ше”. И то је све. Та ко се 
круг за тва ра. Шта са да мо же мо да чи ни мо? – Ре кли смо: ни шта 
нам не сто ји при ру ци осим упра во ре че но га и ов де опи са ног. Из би
ли смо у про стор не ми сли во га. Не ка ко смо ушли у под руч је тран
сцен ден ци је и нео д ре ђе но сти. Упра во, да, у пу сто ло ви ну књи жев
но сти ко ја на тај на чин (тран сцен ден ци јом) „оп ко ра чу је (enjam bant) 
сва об зор ја све та” и ко ја се (об зор ја) ни ка квим пу тем не мо гу на
пу сти ти. Оно не ми сли во, „ку да не во де ћи, во ди пи са ње, од но сно 
пе сма”, Блан шо, под се ћа нас Ле ви нас, „име ну је бив ство ва њем” 
(être). Али не као Хај де гер, ко ји ка же да пи са ње, од но сно пе сма, чи ни 
да у ње му, од но сно њој за бли ста „исти на бив ство ва ња” („Wa hr he it 
des Se ins”), но у сми слу да пи са ње, од но сно пе сма, от кри ва (déco u vre), 
„от кри ва њем ко је ни је исти на – та му” (ob scu rité) бив ство ва ња. У 
тој та ми „не мо же се на ћи ни ка кво ста ни ште” (do mi ci le), већ се из 
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ње „по ма ља спо мен на не што но мад ско”, по ка зу је се јед но тра ја ње 
без ме ста бо рав ка, рас кри ва тра ја ње у не на ста њи вом (in ha bi ta ble) 
и пу сто пољ ском. Оно што пи са ње као та кво по ка зу је чо ве ку – лу
та ње као об зор исти не – на то исто чо векпи сац, ка ко Хо мер, та ко 
Бе кет, у сво ме де лу под се ћа и опо ми ње чо ве ка на „људ ску бит но
ма ди зма”.3 У то ме је са др жа на квант на стра на, од но сно квант но 
ста ње пи са ња о ко ме го во ри мо у овом ра ду. Пи са ње по ка зу је чо
ве ку оно што чо век по ка зу је пи са њем чо ве ку. Не би ва се чо ве ком без 
пи са ња, ни ти има пи са ња без чо ве ка. Но ма ди зам пи са ња ко је по
ка зује сво ју „ег зил ну бит”, то јест да оно (пи са ње) чо ве ку не мо же 
да пру жи за шти ту при ње го вом бо ра вље њу на зе мљи но и сâмо 
не пре ста но бâза и лу та око при ро де чо ве ка, не раз ја шња ва ју ћи је 
(оту да стал на по тре ба пи са ца за допи си ва њем сво га ВећНа пи
са но га) и но мад ска људ ска бит ко ја тра га за исти ном, при че му је 
„исти на услов лу та ња, а лу та ње услов исти не”, са др жи при ро ду 
јед не кру жни це ко јом се по твр ђу је да се чо ве ку по сву да пре чи 
ње го ва исти на бив ство ва ња. Ег зил на бит чо ве ка и но мад ска бит 
пи са ња је су вр ста јед наџ бе ко ја сва ком чо ве купи сцу пред ста вља ју 
иза зов и би ће то до ње го вог по след њег де ла. Ко нач но, до по след
њег де ла ко је ће људ ска ру ка ика да на пи са ти. Пре би ва ли ште је 
од сут но, чо век је од су тан и од се бе и од све та, пи са ње је спрам тих 
чи ње ни ца до ста не моћ но па се пи сац упра во сто га, за ва ра ва ју ћи 
се бе бес ко нач но, ба ца у но ву аван ту ру пи са ња, тра га ју ћи за су
штин ском при ро дом чо ве ка. Оту да је пи са ње жи во и још увек 
ве о ма жи вот но. Сам ства ра лац се увек на ла зи „пред веч ним стру
ја њем спо ља шњег”, пред иза зо вом то га спо ља шњег, па му пи са ње 
сто га „има стал но бде ти над од су ству ју ћим сми слом”. Квант но 
ста ње пи са ња са др жа но је у овој фор му ли. И на на чин ка ко квант
на ме ха ни ка тре ти ра ду ал ну при ро ду ма те ри је „по ко јој се сва кој 
че сти ци при пи су је та лас од ре ђе не фре квен це, а сва ком та ла су 
од го ва ра ју ћа кор пу ску лар на струк ту ра”, при че му „че сти це ви ше 
ни су са мо че сти це, а та ла си ни су са мо та ла си”, но се „сва кој че сти
ци при пи су је та лас од ре ђе не фре квен це, а сва ком та ла су од го ва
ра ју ћа кор пу ску лар на струк ту ра” што, у све му, ре зул ти ра чи ње
ни цом да се при ро да јед не еле мен тар не че сти це (че сти ца ко ја се 
да ље не мо же де ли ти) и њен ка рак тер мо гу са гле да ти тек и са мо 
у под руч ју ве ро ват ноћâ као и у под руч ју из ве сног „уве ре ња” без 
по у зда но сти о ње ном „шта ству” (Хај зен бер го во „на че ло нео д ре ђе
но сти”), та ко се и пи са ње ко је се од но си на пред ста вља ње чо ве ко вог 

3 О то ме, пи шу ћи о де лу Мо ри са Блан шоа у огле ду „По глед пе сни ка”, 
оп шир но го во ри Ема ну ел Ле ви нас. На ту чи ње ни цу ов де с ду жном па жњом 
под се ћа мо чи та о ца (прим. Б. Т.).
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бив ство ва ња су о ча ва са из гу бље ном си гур но шћу то га бив ство ва
ња, па смо сто га при ро ду пи са ња у скла ду с оним што од го ва ра 
на шем са да шњем раз у ме ва њу Уни вер зу ма од ре ди ли као „квант
но ста ње пи са ња” ко је је са о бра зно тзв. „квант ној ме ха ни ци”, где 
„квант но ста ње” ни је ни шта објек тив но, не го је „из раз јед ног су
бјек тив ног уве ре ња по сма тра ча” ко јим он (по)ка зу је јед но по све 
но во и ори ги нал но ис ку ство све та сво је „бит не уса мље но сти”.4 
Ов де на ве де на Де ле зо ва син таг ма – „бит на уса мље ност” – по сми
слу ко ји јој ау тор да је у сво јим ра до ви ма умно го ме ли чи на сми сао 
по след њих ре чи књи ге Мо ри са Блан шоа Удео ог ња (La part du feu, 
1949) ко је гла се: „Са мо ћа ко ја иси ја ва, пра зни на не ба, од го ђе на 
смрт: ка та стро фа/раз ве жђе” („so li tu de qui rayon ne, vi de du ciel, mort 
différe: désa stre”). И све ов де на ве де не од ред ни це ко је на во ди Блан шо 
ти чу се за пра во пи са ња од но сно ми шље ња и ка зу ју да ми сли ти 
од но сно пе смо ва ти ка та стро фу „зна чи ви ше не ма ти бу дућ но сти 
да се она ми сли”, од но сно да се пе ва и пи ше. Блан шо ов де про ми шља, 
да ка ко, Хо ло ка уст и пи са ње по сле до га ђа ја „не мо гу ће ре ал ног” у 
ко ји „то не це ла и нео ште ће на чи та ва ре ал ност”. Пи са ње то га (о 
то ме) већ је и са мо ка та стро фа, га ше ње пи са ња са мог. Ипак, не 
са др жи се це ло куп ни сми сао све та у чи ње ни ци да је Хо ло ка у ста 
би ло. Ми ко ји смо уве ре ни да ће га би ти и да ље и да га и да ље, шта
ви ше, има, не мо же мо се за у ста ви ти над том чи ње ни цом, као што 
се ни шта, de fac to, по сле тих до га ђа ња и ни је за у ста ви ло. За што 
би он да сми сао пи са ња у јед ном та квом све ту био ста вљен под 
знак пи та ња? То ли ко ду бо ко у ни шти ну не сме мо за ла зи ти уко ли
ко же ли мо да ми сли мо не са мо бу дућ ност не го оно што је са да
шњост. Ко ка же да по јав но сти са да шњо сти ни су го ре од до го ђе ног 
Хо ло ка у ста? Ко је тај ко ји зна да те по јав но сти ни су го ре од уи сти
ну те шко појм љи вих до га ђа ја ко ји су им прет хо ди ли? На ма, ипак, 
уну тар це ло куп не књи жев но сти ни је у ама нет оста вље на са мо 
Це ла но ва по е зи ја и ње го ва „To des fu ge”, ни су нам се за ве шта ле 
са мо ру и не ре чи, већ и сти хо ви Чар лса Бу ков ског, јед ног не ве ро
ват ног пи сца жи во та ко ји го во ри о на шем пра ву да жи ви мо у свом 
вре ме ну, у ре ал ној са да шњо сти ко ја је исто вре ме но и но ви по че так. 
Пи са ње је, ка же Де лез, „ствар по ста ја ња, увек не до вр ше ног, увек у 
ча су да се учи ни, ствар ко ја пре ма шу је сва ку жи ву и до жи вље ну 
твар”. Де ле зов са вре ме ник Ро лан Барт ре ћи ће у том кон тек сту да 
је „пи са ње тек је дан пред лог чи ји од јек за у век оста је не по знат”. 
Хај зен бер го во на че ло нео д ре ђе но сти (Unschärferelation) по све му 

4 Не ка же ли Жил Де лез с пра вом: „Ства ра ње ће по нај пре би ти не што вео
ма уса мље но”. Жил Де лез, „Шта је ства ра лач ки чин?” у: Схи зо фре ни ја и дру штво. 
Тек сто ви и раз го во ри 1975–1995, 300 (прим. Б. Т.).
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су де ћи у скла ду је са ов де на ве де ним ис ка зи ма Жи ла Де ле за и Ро
ла на Бар та. Обо ји ца, на и ме, ка жу оно што ка зу је Хај зен бер гов ис каз 
по ко ме ми ко ји пи ше мо (од но сно, у фи зи ци кван та, ми ко ји по сма
тра мо је дан фе но мен) не мо же мо пи са ти (по сма тра ти) а да сво јим 
пи са њем (по сма тра њем) не „оме та мо” по ру ке дру гих пи са ца, бу
ду ћи да на ше пи са ње, са мо по се би и у рав ни сво је има нент но сти, 
већ во ди ка „јед ној нео д ре ђе но сти” то га ка ко ми пи ше мо (стил) и 
то га о че му пи ше мо.5 Уну тар пи са ња увек ва ља по сма тра ти нај ма
ње две рав ни: пр ву, има нент ну, у ко јој се про цес пи са ња раз у ме ва 
у ис тој рав ни као и оно што из ње га про из и ла зи, да кле као јед но 
ре ла тив но не што где то не што не са др жи ап со лу тан на чин пи
са ња о ње му (не што оно га на пи са ног по сто ји да би осло бо ди ло 
мо гућ но сти сво јих ва ри ја ци ја дру гих и дру га чи јих пи са ња о то ме, 
дру гих „флук се ва”) и, дру гу ко ју на зи ва мо „ста њем ства ри” („до
га ђај”) ко ја је увек ме ша ви на узро ка и по сле ди це, Ду ше и Те ла, 
„нео зна чи вих бес те ле сних по сле ди ца”, то ли ких до га ђа ја ко ји ра
сту у то ме јед ном до га ђа ју ко ји се „не мо гу ис црп сти сво јим оства
ри ва њем”, без број не мо ћи афи ци ра но сти, умно жа ва ња афир ма ци
је и не га ци је – све то по сто ји у јед но ме „Са” са по сто ја ња по ста ја ња 
у пи са њу: „ско ко ви пре ко пра зни на”, „пре ме шта ње из не ког те жи
шта на не ку ап стракт ну ли ни ју”, за јед ни штво на пи са ног и до го ђе
ног, ин фи ни тив но је, нео д ре ђе но и нео д ре дљи во и има са мо јед но 
име, име ла ка нов ско, и зо ве се Же ља: оно не што што се из гра ђу је 
и, исто вре ме но, оно не што што не до ста је. У тим окви ри ма се од
ви ја рад пи са ња. То чи ни пи са ње оним што оно је сте. „Све оно што 
по ста је”, ка же Жил Де лез, „би ва обје кат пи са ња”. Сва ка нео д ре
ђе ност про же та је при ро дом ло го са ко ји до пу шта бив ство ва њу да 
се по ја ви. На тај на чин – мо ра мо то по но во да ка же мо – књи жев ност 
и пи са ње оп ко ра чу ју (enjab mant) „сва об зор ја све та”. Crux то га 
ле жи у чи ње ни ци да је је зик „увек по твр дан”, а књи жев но пи са ње 
тек ста чи ни да он бу де ме стом „отво ре ног сми сла”. То ме сто отво
ре ног сми сла са ко јим се су о ча ва мо кад год чи та мо, од но сно пи ше
мо, у мо мен ти ма да ва ња пи са ња (да ва њана увидпи са ња), чи ја 
по за ди на ле жи у при ро ди је зи ка „као мно го стру ког си сте ма у ко ме 
ни је дан кôд не ма пред ност и ни је сре ди шњи”, ми зо ве мо квант ним 
ста њем пи са ња. Вред но сти ко је про ис хо де из пи са ња и ко је се 

5 Хај зен бер го ва фор му ла ци ја нео д ређе но сти уну тар про бле ма ти ке квант
них си сте ма гла си: „Ми не мо же мо да по сма тра мо а да не сме та мо по сма тра ном 
фе но ме ну, бу ду ћи да квант ни ефек ти ко ји де лу ју на сред ство по сма тра ња са ми 
по се би во де ка јед ној нео д ређе но сти у фе но ме ну ко ји се по сма тра” (В. Хај зен
берг, „Део и це л и на”). Ци тат у ори ги на лу гла си: „Wir können nicht be o bac hten, 
oh ne das zu be o bac hten de Phänomen zu stören, und die Qu an te nef fek te, die sich am 
Be o bac htun gsmit tel au swir ken, führen von selbst zu ei ner Un be stim mthe it in dem 
zu be o bac hten den Phänenomen” (W. He i sen berg, „Der Teil und das Gan ze”).
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кон ју ги ра ју (до га ђа ји, ли ко ви, стил, при ро да је зи ка, при ро да чо
ве ко вог бив ство ва ња) све за јед но и све по на о соб у тек сту су ме ста 
отво ре ног сми сла, ме ста нео д ре ђе но сти, у ко ји ма се „про це си мо
ра ју раз у ме ти као и оно што из њих про из и ла зи”. По то ме је сва ко 
пи са ње слич но оном ко је про ис хо ди из зна ња квант не фи зи ке, где 
се ве ли да не по сто ја ње „тач ног зна ња о то ме где се јед на че сти ца 
на ла зи ис кљу чу је сва ку мо гућ ност да се од ре ди њен им пулс”6 (Пи
тер Ат кинс / Pe ter At kins). Сли ко ви ти је ре че но: „Или се зна где смо, 
али се не зна ку да иде мо, или се пак зна ку да иде мо, али се не зна где 
смо” (исти ау тор). Слич ну си ту а ци ју от кри ва мо и у чи ну пи са ња. 
У том сми слу, да би смо овај рад при ве ли кра ју, мо ра мо се вра ти ти 
ње го вим основ ном из ри чај ном по љу, оно ме че му смо то ком овог 
ра да те жи ли да ис ка же мо у окви ри ма јед ног освр та ко ји упу ћу је 
на на ше доса даство ре но, од но сно на пи са но.

Не до вр ше ност сва чи јег пи са ња је сте осно ва свих на ших тврд
њи у овом ра ду. Њих по твр ђу је мо ов де са из ве сном но стал ги јом 
и не без из ве сне ту ге што је то та ко. С дру ге стра не, но мад ска бит 
пи са ња о ко јој смо та ко ђе у овом ра ду го во ри ли окре ће нас јед ној 
ра до сти ко ја го во ри да је пи са ње чо ве ку да то при сва ком ње го вом 
пу ту по овом све ту, при сва кој ње го вој не сре ћи као уте ха, а при 
сва кој ње го вој ра до сти као по твр ди да је ово тра ја ње на овој Зе мљи 
би ло вред но тр пље ња. – Шта смо дру го мо гли не го пи са ти, јер 
исто је пи са ти и ра ди ти би ло ко ји дру ги по сао, па је Дру ги ра дио 
оно, а ми ово, а све то бе ше по сле ди цом на ше не сре ће да смо уоп
ште ро ђе ни. Ро ђе ње је на ша нај ве ћа тра ге ди ја, не по треб на, ко јој се 
освр ће мо, ако смо ра до сни, та ко што о то ме пи ше мо, и исто та ко 
ако смо не срећ ни. Чин не вољ ног ро ђе ња, ро ђе ња по од лу ци оно га 
што зо ве мо „ТоЈеТа ко”, го во ри нам да ће и сâмо пи са ње би ти, да 
је би ло на чин бив ство ва ња, са мот ног и без Бо га. Сва ко на пи са но 
де ло за сно ва но је на из гу бље ној си гур но сти бив ство ва ња, на не
о д ре ђе но сти пу та ко ји, на кон ро ђе ња, на ма пред сто ји, па смо га у 
том сми слу, ве ру је мо с пра вом, до ве ли у не по сред ну ве зу са нај
е ми нент ни јом по ру ком са вре ме не фи зи ке, са Хај зен бе р го вим на
че лом нео д ре ђе но сти (Unschärferelation). У том сми слу смо ре кли 
да је сва ко пи са ње, за пра во, јед но еми нент но пи са ње ко јем пред ле
жа ва сли ка пи са ња као мре же ко ја пре по кри ва це ло куп но бив ство

6 Кон ју ги ра ју ће вред но сти при ли ком ме ре ња у квант ној фи зи ци су: ме сто 
че сти це (x), бр зи на че сти це (v), им пулс (p) и ма са (m). Пре ма на че лу нео д ре ђе
но сти (Unschärferelation) не мо гу ће је на ве де не вред но сти уну тар па ра „вре ме” (t) 
и „ме сто” (x) исто вре ме но ме ри ти ка ко би се у сва ко до ба до би ле вред но сти брзи
не че сти це (v/t) и вред ност ње ног им пул са (p/t). У том сми слу, ка же се да за „квант
не че сти це не по сто је пу те ви на ко ји ма се оне кре ћу због то га што се та кви 
пу те ви не мо гу ме ри ти” (прим. Б. Т.).
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ва ње јед ног чо ве ка уну тар утвр ђе не не си гур но сти то га бив ство ва ња. 
Пи са њем ми за пи су је мо тек је дан пред лог о то ко ви ма јед ног бив
ство ва ња, о ње го вом по ста ја њу чо ве ком, чи ји циљ увек оста је 
не до вр шив и не до се жан, ин фи ни ти ван, нео д ре ђен и нео д ре дљив. 
Тај си стем, ко ји та квим про ду ку је пи са ње а пи са ње про ду ку је 
сли ку та квог си сте ма бив ство ва ња на Зе мљи, ми смо на зва ли 
квант ним ста њем пи са ња. И ти ме, мо жда, оме ђи ли, сва ку бу дућ
ност пи са ња, слег ну ли ра ме ном и ре кли: та ко ће пи са ња и да ље 
би ти, та ко ће мо и да ље под окри љем то га cruxа пи са ти. Окри ље 
квант не фи зи ке је окри ље под ко јим квант ни чо век бив ству је, 
мо жда тек пр ви пут из нај ве ће мо гу ће да љи не на слу тив ши шта је, 
где је и ко је. 




