
822

ДЕ ЈАН СТО ЈИЉ КО ВИЋ

По де ла на ни ску и ви со ку књи жев ност је при лич но бе сми сле
на ствар, на ро чи то ако има мо у ви ду да тзв. „ни ска” књи жев ност 
ни је уопште књи жев ност. Ова вр ста по де ле одав но је пре ва зи ђе на 
на за па ду, ис то ку, се ве ру, ју гу, је ди но код нас ло кал ни кул тур тре
ге ри и за ту ца ни ту ма чи на ци о нал не књи жев но сти пре жва ка ва ју 
ову те му, не све сни ја ло во сти тог по сла. Али да ствар бу де го ра, 
че сто им се при дру жу ју и са ми пи сци уз са да већ пред ви дљи ву и 
уо би ча је ну кук ња ву ве за ну за бест се ле ре, тзв. „жен ско” пи смо, 
„три ви јал ну” ли те ра ту ру, из да ва че ко ји штан ца ју књи ге, па их још 
(о, не сре ће) ре кла ми ра ју на те ле ви зи ји и по бил бор ди ма као пи во. 
До ду ше, ка да се је дан од ла у ре а та Ни но ве на гра де по ја ви на ре кла
ми за бан ку, са све ску по це ним са том и кра ва том, он да је то ОК. 
Кук ња ва, да кле, не пре ста је, и би ће још ве ћа, јер се као ва жан књи
жев ни кри те ри јум и чи ни лац на ве ли ка вра та вра ћа пу бли ка ко ја 
је би ла прог на на из књи жев ног жи во та та мо не где се дам де се тих, 
ка ко је то ле по при ме тио Да ни ло Киш у Ча су ана то ми је: „Кри ти
ка је узе ла на се бе не са мо пре ро га ти ве цен зу ре и вла сти, не го је 
сво јим ма хи на ци ја ма ис кљу чи ла јед ном за у век и чи та о ца као јед ног 
од мо гу ћих ар би та ра: не не га ци јом, не по ри ца њем, не вред но ва
њем, не го урав ни лов ком, тим све сним и упо р ним обез вре ђи ва њем 
и ре ла ти ви за ци јом.”

И та ко, срп ска књи жев ност је из ере др жав них из да ва ча, др жав
них уред ни ка и др жав них пи са ца уш ла у до ба тр жиш ног ка пи та
ли зма. Па се, с тим у ве зи, тре ба при се ти ти ка ко је „бест се лер” 
еко ном ска а не умет нич ка ка те го ри ја и ка ко су Цр њан ски, Пе кић, 
Ан дрић и дру ги та ко ђе пи са ли бест се ле ре. Да нас се ра зно ра зни 
знал ци утр ку ју да до ка жу ка ко умет нич ка књи жев ност (она „ви со
ка”) ни ка ко не мо же да бу де и чи та на и да, за раз ли ку од „три ви
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јал не” (то је она „ни ска”), тре ба да бу де до ступ на са мо ша чи ци по
све ће ни ка. На сре ћу, де ман ту ју их са ми пи сци „ви со ке” књи жев
но сти, јер да нас бест се ле ре сем Је ле не Ба чић и Ва ње Бу ли ћа пи шу 
и Ба са ра, Пиш та ло, Ве ли кић... По след њи ро ман Фи ли па Да ви да 
про дао се у ве ћем ти ра жу од по след њег ро ма на Ве сне Де дић. Шта 
то го во ри?

Па да пу бли ка ни је то ли ко глу па и не про све ће на, ка ко у сво
јим кук ња ва ма гу сла ју и ла жу пи сци књи га ко је ни ко не ће да чи та 
и њи хо ви ту ма чи и про мо те ри ухле бље ни на др жав ним си не ку ра ма.

У не ка даш њој СФРЈ, пре не ких по ла ве ка, по сто ја ла је по де
ла на „за бав ну” и „умет нич ку” ли те ра ту ру. Па је та ко ца ре вао мит 
да за бав на ли те ра ту ра ни кад и ни ка ко не мо же би ти умет нич ка и 
обр ну то, да умет нич ка ли те ра ту ра не сме да бу де за бав на, већ 
озбиљ на и опа сно до сад на.

Мно ги да наш њи пи сци ово и да ље схва та ју смрт но озбиљ но, 
па та ко раз у ме ју и се бе и сво је пи са ње, што ре зул ти ра смрт но 
до сад ним књи га ма. Али на сре ћу, ту су кри ти ча ри и жи ри ји да их 
убе де ка ко је то што ра де ве ли ка умет ност и ка ко су они у том 
уса мље нич ком по слу не ка вр ста мо дер них Про ме те ја, а то што њи
хо ве књи ге ни ко не чи та ре зул тат је пиш че ве од лу ке да не ба ца 
би се ре пред сви ње од чи та ла ца. Та ко и да нас, у не ку ру ку, има мо 
ста ру по де лу, ко ју све те же одр жа ва срп ска књи жев на и кри ти чар
ска „ели та”, на ни ско и ви со ко, умет нич ко и три ви јал но, ге ни јал
но и ба нал но... На јед ној стра ни има мо пи сце ко ји пи шу књи ге за 
чи та о це, на дру гој на до буд не ли те ра те ко ји пи шу за се бе и сво је 
соб не кри ти ча ре. Та ко бар не ки ви де си ту а ци ју. По сто је, та ко ђе, 
књи ге ко је су исто вре ме но и умет нич ки вред не и за бав не, али 
срп ска књи жев ност још ни је до се гла ста ди јум на ко јем би мо гла 
да при зна се би по сто ја ње не чег та ко све то грд ног, чак и на кон што 
је Пе кић ис под на сло ва свог ро ма на Бе сни ло не смо тре но на пи сао 
„жа нрро ман”. 

Пи сци „ви со ке” књи жев но сти се и да ље оби ла то ко ри сте 
обез вре ђи ва њем и ре ла ти ви за ци јом, као што ре че Киш, мрш те се 
и ди жу сво је пр ћа сте но си ће на по мен ре чи „ти раж” и „чи та о ци”, 
др же про мо ци је пред по спа ном пу бли ком по про вин циј ским би
бли о те ка ма, об ја вљу ју сво ја пра зно сло вља по пе ри о ди ци ко ју, 
углав ном, ни ко не чи та, да би по сле по тим истим ма ло ти ра жним 
и мар ги на ли зо ва ним ча со пи си ма њи хо ви дру га ри пи са ли кри ти
кехва ло спе ве.

И кук ња ва не пре ста је, на рав но. А кри вац је увек исти. Во
ди тељ ке, фуд ба ле ри и пи сци жан ров ске ли та ра ту ре. За ми сли те 
Вар гас Љо су ка ко ку ку мав чи да му ка ри је ра сла бо иде због Па о ла 
Ко е ља. За ми сли те Кор ма ка Ма кар ти ја ка ко се жа ли да не мо же да 
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пи ше јер га нер ви ра ју ве ли ки ти ра жи Да ни је ле Стил. За ми сли те 
Ла јо не ла Ме си ја ка ко сво ју ло шу игру прав да чи ње ни цом да ло кал
ни ко шар каш ки клуб има ви со ке цен тре. Не иде, зар не?

А он да отво ри те кул тур ни до да так Ве чер њих но во сти и про
чи тај те ин тер вју са пи сцем „ви со ке” ли те ра ту ре за ко ју ни ко не 
ма ри и чи тај те ку ку мав ку о то ме ка ко „ни ска” ли те ра ту ра угро
жа ва „ви со ку” јер има чи та о це. 

То је сли ка и при ли ка да наш ње срп ске књи жев не сце не, за ту
ца не и за о ста ле, у ко јој још вла да пре ва зи ђе на по де ла на „ни ску” 
и „ви со ку” књи жев ност.

Али већ ће се на ћи не ко да нам ја ви ка ко не по сто ји ни јед но 
ни дру го, већ да по сто је са мо ло ше и до бре књи ге, исто та ко – та
лен то ва ни и не та лен то ва ни пи сци.




