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Омаж читању
Драгана
Марковић

Тачно 30 година
пишем о Сајму књига
у Београду. Београд се
прилично променио,
Сајам мање-више,
а само су књиге, у
својој суштини,
остале исте. Исти
изазов и исто
трагање за тим
златним пресеком
прошлог и будућег
који описује Толстој,
а који одређује наше
животе.

„Оно што је прошло, више не постоји.
Оно што ће бити, још није дошло. Шта,
онда, постоји? Само она тачка у којој се
састаје прошло с будућим. Е, у тој тачки
је сав наш живот” – записао је Лав Николајевич Толстој.
Тачно 30 година пишем о Сајму књига
у Београду. Београд се прилично променио, Сајам мање-више, а само су књиге,
у својој суштини, остале исте. Исти изазов и исто трагање за тим златним пресеком прошлог и будућег који описује Толстој, а који одређује наше животе. „Читај
да би живео” – узвикнуо је Гистав Флобер. Еразмо Ротердамски је посведочио:
„Кад зарадим новац, купујем књиге. Оно
што остане, потрошим на храну”. „Остати равнодушан према књизи, значи лакомислено осиромашити свој живот”
– оставио нам је у аманет Иво Андрић.
А колико заиста читамо? Чињеница је
да је брзина један од одређујућих епитета
нашег времена. Размењујемо брзе поруке, кафе са пријатељима испијамо на брзину, примамо информације које невероватном брзином стижу до нас, живимо
у данима који се брзо смењују. У тој брзини тако је мало времена за истинско,
одмерено и потпуно поклањање пажње.
А књига тражи управо то.
И мало и много. Заузврат она нуди
читаве светове између својих корица.
Потпуно непознате, нове, неоткривене,
блиске или далеке. Тек чином читања ти
светови истински оживљавају, откривају
се пред нама и постају део нас, део наше
сопствене културе. Постају део разговора у породици, део ћаскања уз нешто
спорију кафу, постају шлагворт за живот. Постају, у крајњој линији – оно нешто што нас спаја. Постају наш код распознавања.

Читаве генерације су на овим просторима имале своје књижевне кодове. Једни су читали Достојевског, други Толстоја, трећи Ремарка, четврти Хесеа, пети
Хемингвеја – па су онда размењивали и
додавали једни другима оно што су са
усхићењем прочитали. С временом, то
су постајале наше матрице. Препознавали смо се лакше и једноставније по томе
што смо читали и волели у свету књижевности. А читали смо и волели...
Данас чита или онај коме је то посао
или онај ко има времена. А ко данас има
времена? Неки нови клинци требало је
или генетски да наследе читање, што се
није догодило, или је требало на време да
их пелцујемо, што најчешће нисмо урадили. Нисмо имали времена. Зато не треба да нас чуди што је музика коју слушају прегласна, равномерна бука. Јер, о
чему би иначе разговарали? И ту настаје вакуум.
А онда дође октобар, а са октобром
и Међународни београдски сајам књига. Већ шездесет четврти пут артикулисано и гласно књига саопштава да је и
даље међу нама. Зато упркос недостатку времена, упркос многим другим стварима којима додајемо атрибут битније –
књиге треба читати. Оне боље него било
шта друго нивелишу тај златни пресек
прошлог и будућег – учећи нас животу.
Није узалуд Јосиф Бродски тврдио да постоји већи грех од спаљивања књига, а
то је не читати књиге. Нису сви светови откривени. Они стално настају. И велико је умеће и узбуђење – проналазити
их. Зато сопственим компасом запловите „морем” које ће и овај октобарски сајам књига изнети пред вас. До неке нове
обале, неког сасвим новог укориченог
света који вас чека.|
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