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Abstrak
Seorang sasterawan agung, pada hakikatnya, adalah seseorang yang mempunyai masalah
peribadi, seperti misalnya cacat fizikal, cacat sosial, cacat psikologi, dan lain-lain. Dengan
adanya masalah peribadi tersebut, ditambah pula dengan kegagalan-kegagalannya untuk
mencapai cita-citanya, seperti misalnya cita-cita untuk menjadi orang terkenal, untuk dicintai,
dan lain-lain, sasterawan terdorong untuk “lari”  dan “menyembunyikan”  diri di dalam dunia
fantasinya. Melalui dunia fantasi ini terciptalah “sejenis realiti baru”  yang  dalam kehidupan
sehari-hari sebetulnnya tidak ada.  “Sejenis realiti baru”  ini tidak lain adalah karya sastera yang
mampu mencerahkan minda manusia, kerana melalui sejenis “realiti”  baru ini, manusia
mampu melihat aspek-aspek kehidupan lain yang tidak disedari oleh manusia sebelumnya. Di
sini tampak perbezaan antara seorang sasterawan dan seseorang bukan sasterawan yang
mempunyai masalah peribadi dan gagal dalam kehidupannya, seperti misalnya Hitler.
Sasterawan melalui “sejenis realiti baru”nya tidak ingin mengubah dunia nyata menjadi dunia
baru, sementara Hitler berusaha merealisasikan cita-citanya dengan menciptakan perubahanperubahan nyata, iaitu melalui Perang Dunia II.
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