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ВЛА ДИ МИР ГВО ЗДЕН 

Два де се ти век је из ме нио кон фи гу ра ци ју кул ту ре, а у по за
ди ни те про ме не на ла зи се тран зи ци ја ка ма сов ној кул ту ри, ко ја 
је има ла нај пре по ли тич ке и вој не, а по том и чи сто еко ном ске 
(по тро шач ке) по бу де. Чи та ње је по ста ло ма сов но, што је до ве ло и 
до круп них про ме на у рас по де ли уло га уну тар књи жев ног по ља. 
Уи сти ну, ка да се то по ље па жљи ви је осмо три, ви де ће мо да је оштро 
раз ли ко ва ње ви со ке и ни ске књи жев но сти нео др жи во, јер је ја сно 
да би сва ки вид на мет ну тог је дин ства уну тар ових ка те го ри ја укљу
чи вао мо мен те на си ља над сло же ним чи ње ни ца ма књи жев но сти 
и кул ту ре ко је укљу чу ју и огром ну чи та ност књи га ко је би и нај
фи ни ји ду хо ви по здра ви ли као вред не и па жње до стој не. Ре као 
бих ипак да, упр кос ана ли тич кој нео д ре ђе но сти „ви со ког” и „ни
ског”, по сто ји сфе ра де ло ва ња и де ло твор но сти ко ја се ме ња ла 
то ком рас по ло жи ве исто ри је и ко ја је за со бом оста ви ла ни зо ве 
„ар хе о ло шких” за пи са, а укљу чу је и ми шље ње са вре ме но сти, 
уну тар ко је су чвр сте кон цеп ту а ли за ци је ве о ма те шко за ми сли ве 
и одр жи ве и где се на лог де кон струк ци је чи стих пој мо ва по ка зао 
као ве о ма де ло тво ран, али и пер фи дан.

Мо ра се, да кле, при зна ти да раз ли ка из ме ђу ви со ког и ни ског 
уво ди у ди ску си ју те мељ не пој мо ве по мо ћу ко јих про це њу је мо 
раз ли чи те људ ске тво ре ви не. Мо же нам се сто га чи ни ти да је вред
ност је дан од кључ них тер ми на у на шој про це ни умет нич ких свој
ста ва не ког тек ста. Да ли је текст ва љан, леп, це ло вит, исти нит, 
за ни мљив, и у ком сте пе ну? Раз ли ко ва ње ви со ког и ни ског у књи
жев но сти по ве за но је са иде ја ма о хе те ро ге ним вред но сти ма уну
тар за јед ни це и оно од по чет ка ни је ствар књи жев не ау то но ми је или 
не ка квог сло бод ног умет нич ког из бо ра. Оту да не тре ба да чу ди 
то што оно има ду гу и про мен љи ву по вест: у ста рим по е ти ка ма 
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жан ро ви су се де ли ли на осно ву ове ди стинк ци је, а сход но то ме 
и по ре кло ли ко ва ко ји би мо гли би ти но си о ци рад ње уну тар од ре
ђе ног жан ра. Основ на раз ли ка од но си ла се, на рав но, на два по зна
та драм ска об ли ка: (ни ску) ко ме ди ју и (ви со ку) тра ге ди ју. Из ове 
осно ве раз ви ја ла се умет ност све до мо дер не: с јед не стра не, по сто
ја ла је зва нич на, „озбиљ на” умет ност, ве за на за вла да ре и за цр кву; 
с дру ге стра не по сто ја ла је пуч ка, на род на кул ту ра, ко ја се огле
да ла у па ро ди ја ма ла тин ских гра ма ти ка и озбиљ но сти ли тур ги је, 
у го ли јард ској по е зи ји или у кар не вал ској кул ту ри ко ја је из не
дри ла јед ног Ра блеа. Ове кул ту ре се ни су раз ли ко ва ле са мо по 
са др жа ји ма, већ и по је зи ку: јед на се ко ри сти ла зва нич ним, ко ди
фи ко ва ним је зи ком, док се дру га ко ри сти ла знат но сло бод ни јим 
је зи ком ули це. Али ова ква по де ла одав но је на пу ште на, већ у 18. 
ве ку, а са свим си гур но од раз до бља ро ман ти зма, та ко да ће са вре
ме ни уче њак ви ше вред но ва ти по е зи ју јед ног Ви јо на од по е зи је 
Шар ла Ор ле ан ског; ра ди је чи та ти Дан те о ве и Пе трар ки не ра до ве 
из ли ве не то скан ским на реч јем не го оне на пи са не ла тин ским је
зи ком; пре ће чи та ти тру ба дур ску по е зи ју не го при ме ре цр кве ног 
бе сед ни штва, и сва ка ко ће пред ност да ти кар не вал ској кул ту ри 
сред њег ве ка и ре не сан се у од но су на зва нич ну цр кве ну кул ту ру. 
Све том је за вла дао „слу чај ко ме ди јант” ко ји је по сле ди ца ота па ња 
древ не раз ли ке ви со ког и ни ског.

За што је та ко? На и ме, ис под овог сло ја пу ког фе но ме но ло
шког раз ли ко ва ња ви со ког и ни ског на осно ву уоч љи вих осо би на 
тек ста као што су је зик, стил и те ма на ла зи се ци ви ли за циј ски про
блем ве зан за об ру ша ва ње раз ли ке из ме ђу ко ме ди је и тра ге ди је. 
Тра ди ци о нал но, код ста рих Гр ка, тра гич ка кри ви ца се од но си на 
при ро ду, док се ко ме ди ја ба ви лич ном гре шком или по гре шно шћу 
(сто га је, ре ци мо, љу бав тра гич ноко мич но по де ље на). Мо дер ни 
кон цепт лич но сти је, ка ко по ка зу је Агам бен, обра зо ван кроз ду го
тра јан про цес бли ско по ве зан са опо зи ци јом ко ме ди ја/тра ге ди ја. 
У том кон тек сту „слу чај ко ме ди јант” ни је са мо пу ка ре тор ска фи
гу ра, већ и озбиљ на ин те лек ту ал на при ча, јер Цр њан ски до бро 
осе ћа да су бјект мо дер не кул ту ре раз ви ја тра ги чан став глум ца 
ко ји се у пот пу но сти по и сто ве ћу је са сво јом ма ском. Онај ко ис пу
ња ва пут ко ме ди је ни је су бјект, од но сно ни је ја у мо дер ном сми слу 
те ре чи, већ је исто вре ме но не по но вљи ва лич ност и из раз људ ске 
при ро де. Цр њан ског упра во за ни ма овај од нос је дин стве но сти/ду
ал но сти чо ве ко ве при ро де: у тра ге ди ји, за кон из ра жа ва под ре ђи
ва ње кри ви це људ ске при ро де суд би ни („слу ча ју”); у ко ме ди ји, за кон 
је ин стру мент лич ног спа се ња. „Слу чај ко ме ди јант” из ра жа ва 
свест о пре ла зу са при род не тра гич ке кри ви це ка лич ној кри ви ци; 
на пу штен је тра гич ни зах тев за лич ном, су бјек тив ном не ви но шћу 
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и кри ви ца је пре пу ште на су бјек тив но сти ко ја се објек ти ви ра на 
нетра ги чан на чин. Тра гич ки кон фликт се не раз ре ша ва из ме ђу 
кри ви це и не ви но сти већ из ме ђу две не мер љи ве ка зне, јер је ов де 
реч о дво стру кој по ли тич кој ве зи ко ја је са чи ње на од ин ди ви дуа
ци је и исто вре ме не то та ли за ци је струк ту ре мо дер не мо ћи ко ја раз
ла же и стро гу ди стинк ци ју ви со ког и ни ског ка ко би, уну тар на
чел но ега ли тар ног дру штва, ства ра ла но ве об ли ке до ми на ци је.

Ли те ра ту ра је би ла би тан део та кве но ве по де ле мо ћи. Она 
се, ка ко по ка зу је Ран си јер, од ви ја уну тар естет ског ре жи ма умет
но сти ко ји вла да у про те кла два ве ка и по ве зан је са на чел ном де
мо кра ти за ци јом по ли тич ких пра ва, еко ном ске по тро шње и чул них 
ути са ка. Ре пре зен та тив ни ре жим умет но сти, на стао уну тар фе у
дал ног по рет ка по кро ви тељ ства, стро ге хи је рар хи је жа нр о ва и 
ре ла тив но скром не ди стри бу ци је пра ва на ства ра ње и кон зу ми
ра ње умет но сти, осла њао се за и ста на спо ља шњи по ре дак (на и ме, 
спо ља шњи у од но су на са му умет ност). Естет ски ре жим умет но
сти се осла ња на јед на кост у раз ли чи тим ви до ви ма: јед на кост при
ка за них пред мет но сти, рав но ду шност пре ма сти лу и ње го вом од
но су пре ма са др жа ју, при сут ност сми сла у са мим ства ри ма... На 
тај на чин, естет ски ре жим до во ди у пи та ње са му ди стинк ци ју не 
са мо из ме ђу ви со ког и ни ског већ и из ме ђу умет но сти и дру гих 
де лат но сти. Об ре ли смо се у ми шо лов ци: ако по ри че мо ова кву јед
на кост, на ла зи мо се у сле пој ули ци, где учи та ва мо вла сти ту над
ре ђе ност у не по сто је ће ви со ко по ре кло (осим ако ни смо за и ста 
по те кли из ку ће Гри мал ди). 

У на ше вре ме раз ли ка ви со ког и ни ског ви ше не ма сми сла, 
што у ства ри зна чи да је про блем ме ста књи жев но сти по стао при
лич но ком пли ко ван. У пр вом пла ну је тр жи шно над ме та ње, ко мер
ци ја ли за ци ја и на ру ша ва ње из вор но сти тр го ви не књи га ма – под
се ћа ња ра ди, књи га је јед на од пр вих нену жних ро ба ко ји ма се 
тр го ва ло – и ње но пре тва ра ње у вла да ју ће об ли ке тр го ви не дру гим 
ро ба ма, за ко ју је мно го ва жни ја роб на фор ма и на чин ње ног при
ка зи ва ња не го њен ствар ни са др жај. На ме ре по ста ју ва жни је од 
исти ни то сти и ути сак је да ми да на шње ис ка зе ту ма чи мо пре ма 
про це на ма увер љи во сти и искре но сти по је ди на ца или кор по ра
ци ја ко ји их из ри чу, уме сто да их под врг не мо про ве ри у скла ду с 
ин тер су бјек тив ним кри те ри ју ми ма.

Шта љу ди оче ку ју од књи жев но сти? Ка ко је опа жа ју? Ко ли ко 
су спрем ни да се из ло же у свом чи та њу, од но сно ка кви хо ри зон ти 
оче ки ва ња по сто је? Ка ко ин те лек ту ал ци ви де раз ли ку из ме ђу 
кул тур ног и еко ном ског ка пи та ла? Ка ко се оства ру је „про је кат 
ства ра лац”? Без од го во ра на ова пи та ња те шко да ће мо бо ље разу
ме ти ме сто књи жев но сти и бо јим се и да ће мо се још лак ше из јед
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на чи ти са до ми нант ним мо де лом кул ту ре, од но сно са кон зу ма ци јом 
про из во да на ста лих у зе мља ма ко је по се ду ју кул тур ну хе ге мо ни ју. 
Успех жа нркњи жев но сти („три ви јал ног”) ни је ни ма ло слу ча јан. 
Он све до чи о не че му што је и да ље еми нент но књи жев нич ки али 
и по ли тич ки гест: љу ди озбиљ но схва та ју фик ци ју јер не схва та ју 
озбиљ но ре ал ност, и под се ћа ју нас да је ствар ност за јам че ни ре фе
рент ко лек тив не илу зи је. Ла ко је с ви си не на па сти љу де за то што 
гу та ју „јеф ти не” се ри је или књи ге, по све ће не срећ ним за вр ше ци ма 
на кон не ве ро ват не кон цен тра ци је жи вот них не да ћа. Ре кло би се 
да је та љу бав знак ду бље кри зе „ствар но сти” – ако је „кул тур ни 
обра зац” име за ту ствар ност ко ја је у кри зи, он да се бо јим да је 
ја сно ко ли ко са вре ме на књи жев на кри ти ка и „ви со ка” књи жев ност 
(или књи жев ност са пре тен зи ја ма) про ма шу ју по ен ту. По зи ва ју ћи 
се на ста бил ност вред но сти, твр ди пој мо ви као да хо ће да по твр де 
да је мо гу ће за у зе ти од ре ђе не по зи ци је у дру штве ној струк ту ри 
и но си ти ње не озна ке, по себ но у об ли ку мен тал них ме ха ни за ма 
са раз ра ђе ним реaкцијама. Не ра ди се, на рав но, са мо о то ме да је 
жи вот ком плек сни ји од ста бил них пој мо ва, већ је, чи ни ми се, реч 
и о ду бљем не спо ра зу му ко ји се од но си на књи жев но ис ку ство, а 
ко ји функ ци о ни ше као вр ста епи де ми је, epi de mos (за љу де). 

Мо ра мо раз ми шља ти о кул ту ри на еко ном ски на чин. Али то 
не зна чи при ла го ди ти кул ту ру ра чу но вод стве ним на ло зи ма, већ 
узе ти у об зир еко но ми зам као кон сти ту тив ни мо ме нат бор бе уну
тар кул тур ног и дру штве ног по ља. Чи ње ни ца је да са вре ме на срп
ска кул ту ра у до ми нант ним об ли ци ма са мо ра зу ме ва ња не гу је 
не ку вр сту рђа ве све сти у по гле ду ка пи та ли зма, ко ји обе ле жа ва и 
ди на ми ку књи жев ног тр жи шта без ика кве гра ни це, уко ли ко се не 
оме ђи књи жев но по ље ко је би би ло ба рем ка квата ква пре пре ка 
пре тва ра њу књи жев но сти у из вр ша ва ње дик та та про да је и тра
жње. Ти пич на кор по ра циј ска књи жа ра ли те ра ту ру је пре тво ри ла 
у не ка кву ре зер вну ва ри јан ту, ни жу ка те го ри ју тек ста, уна пред 
обе ле же ну не до стат ком ко ји се мо ра на не ки на чин на док на ди ти 
„ли ком” пи сца ко ји мо ра би ти „пред став ник” не ке кул ту ре („кул
тур ног обра сца”?), не ког на вод ног то та ли те та, не ке вр сте увер
љи во сти ко ја не ма ни ка кве ве зе са фик ци јом (по гле дај те и код нас 
у књи жа ра ма – књи ге су рас по де ље не пре ма прин ци пи ма: по пу
лар на пси хо ло ги ја, пра во сла вље, ду хов ност, би о гра фи је, во ди чи, 
ак ту ел но, за ве ре и сл). Бо јим се сто га да по зи ва ње на ја сно од ре ђен 
кул тур ни обра зац не све сно пак ти ра са ин си сти ра њем на мул ти
кул ту рал но сти, и то оној ко ја се вр ши у име про дај не „ди фе рен ци
ја ци је”, осло ње не на тран сна ци о нал ну уто пи ју сло бод ног тр жи
шта, ко јем ва ља по ну ди ти не ка квог из вор ног се бе, не ка кав бле ди, 
не до ку чи ви, али оче ки ва ни, при пи то мље ни „иден ти тет”. Трон 
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пред став ни ка је и да ље трон пред став ни ка, а кул тур ни ра то ви се 
очи глед но во де око то га ко ће би ти пред став ни ци. А ти ра то ви се 
из угла им пе ри је од ви ја ју под ге слом: оста ни те при ми тив ни ка ко 
би сте нас за ба вља ли. Бо јим се да се нај ве ћи број спи са тељ ских 
по зи ци ја окон ча ва, све сно или не све сно, у мул ти кул ту рал ном 
удва ра њу. Отво ре но ре че но: то што се из да је те за на ци о на ли сту 
ни ка ко ми не јам чи да не пак ти ра те са по рет ком за ко ји твр ди те 
да нас/вас угро жа ва; то што сте за го вор ник „свет ских” вред но сти 
не зна чи ми ни шта, јер ни сам то ли ко глу пав да упра во вас при хва
тим као пред став ни ке „све та”. Ако се из у зму по је ди не ра штр ка не 
и ме ђу соб но да ле ке оа зе ум но сти, књи жев ност у Ср би ји се да нас 
од и гра ва ми мо бит них ин те лек ту ал них де ба та, па је уи сти ну по
треб но мно го ви ше раз ми шља ти о то ме ко је ме сто она за у зи ма у 
хи је рар хи ји кул тур не мо ћи и ко ли ко са ма до при но си па ду соп стве
не вред но сти. Пи та ње свих пи та ња ни је ка ко са чу ва ти кул тур ни 
обра зац, већ ка ко сред стви ма књи жев ног по ља – а не тр жи шним 
la is sezfa i re мо ди фи ка ци ја ма – од бра ни ти и са чу ва ти си стем ра зно
вр сно сти као та кав.

Не бих, ме ђу тим, же лео да ову про ви зор ну ди ску си ју о об ли
ци ма ин те лек ту ал не иму ни за ци је окон чам са свим пе си ми стич ки. 
Ка ко, да кле, пру жи ти от пор опи са ним ло кал ним и гло бал ним про
це си ма? Од го вор нам да је Вла ди мир Та сић у есе ју „Але го ри ја 
ко ле бљи вог фун да мен та ли сте”: „От пор је упра во оно што те о риј
ски огра нак хе ге мо ни је пред ста вља као уза луд ну бе сми сли цу: 
еман ци по ва но пи са ње, ам би ци о зно и од ва жно пи са ње, чи та ње и 
кри ти ко ва ње, уче ње од нај бо љих и ства ра ње ’хи брид не’ књи жев
но сти у нај бо љем сми слу ре чи, али ко ја је ре а ли зо ва на на свом 
је зи ку, жи ви у том је зи ку, и не ба ца за вид не по гле де на ме диј ски 
успех у ме тро по ли.” Ово ме се до да је зах тев да на ше књи жев но сти 
(пе ри фер не? ма ле?) „бу ду чи та не као рав но прав не, по ме ри ли ма 
ко ја ва же за ’пр во свет ске’ тек сто ве”. Сви зна мо да се ме тро по ли 
не мо гу упу ћи ва ти зах те ви са мар ги не (не мој мо нео д го вор но не го
ва ти ту илу зи ју), али на на ма је да пи ше мо као да смо рав но прав ни, 
а не као да смо уро ђе ни ци ко ји во де бе сми сле не кул тур не ра то ве 
за крат ко трај ну и сум њи ву пре власт. Хај де да пи ше мо као да смо 
од ра сли, а не она ко ка ко оче ку је учи те љи ца ко ја, ка ко ми се чи ни, 
не ве ру је мно го у сво је уче ни ке, без об зи ра на то да ли је, на да ју ћи 
се да ре ше ња за те шке окол но сти још увек па да ју с не ба, зо ве мо 
На ци ја, Исто ри ја, Им пе ри ја или Ви со ка Књи жев ност.




