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ИГОР МА РО ЈЕ ВИЋ

Ни је баш нај лак ше го во ри ти о тер ми ни ма ви со ка и ни ска 
књи жев ност, ко риш те ним нај ра ди је кра јем се дам на е стог и у осам
на е стом ве ку. По себ но ни је јед но став но при ча ти о њи ма на кон 
вор хо лов ске по мет ње тих пој мо ва, од но сно пој мо ва срод них по 
ства ра лач кој „ви си ни”, до ка кве је дош ло и у умет нич кој ли те ра
ту ри. Шта ви ше, она је та кву по мет њу, пре све га де ли ма Хен ри ја 
Ми ле ра, ан ти ци пи ра ла. С дру ге стра не, да је инер ци ја огром на, 
а да је и да ље уве ли ко при сут но не флек си бил но кла си фи ко ва ње по 
ква ли те ту не чег што из ла зи из обла сти не спор ног, ви ди мо сва ки 
пут кад ро ман не ког зна чај ног са вре ме ног пи сца, по пут Ми ше ла 
Уел бе ка, по бе ре ло во ри ке кри ти ке у ви ду епи те та „вул гар но”, 
„пам флет ска књи жев ност” или „пор но гра фи ја”. Ово ни је по треб но 
по ме ну ти са мо због до тич ног при ме ра по се би не го и сто га што се 
упо тре бом по то њег ци ти ра ног пој ма по боч но драш ка још јед на 
од, из гле да, ве чи тих опре ка са др жа них у кључ ној: оној о ви со кој 
и ни ској ли те ра ту ри. Ту не где је и је дан од мо гу ћих од го во ра на 
на слов но пи та ње. На и ме, от при ли ке онај ко успе да на ђе тач ку 
где еро ти ка по ста је пор но гра фи ја мо ћи ће да од ре ди и где до бра књи
жев ност пре ла зи у рђа ву. То ли ко је то јед но ста ван по сао. Оба шка 
вај ка даш ња ди ле ма да ли пор но гра фи ја мо же да бу де до бра књи
жев ност, ма да би њу ипак тре ба ло да су ре ши ла је зич ки ре во лу
ци о нар на де ла Мар ки за де Са да и Ви ли ја ма Ба ро у за (Го ли ру чак). 
Има мо ли на уму на слов (и са др жај) тек ста Дар ка Но ва ко ви ћа 
„Ста ро грч ки љу бав ни ро ман – ан тич ка три ви јал на вр ста?” из збор
ни ка Три ви јал на књи жев ност (при ре ди ла Све тла на Слап шак, 
Сту дент ски из да вач ки цен тар – Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност, Бе о град 1987), би нар на опо зи ци ја ка квој се те жи при ме њи ва 
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је ве ро ват но од по че та ка пи са ња књи жев но сти, а про стор пред ви ђен 
за овај текст још ве ро ват ни је не би био до во љан да се по пи шу сви 
бит ни при ме ри за њу из исто ри је ли те ра ту ре. На рав но да је о та
квим ства ри ма мно го лак ше су ди ти са без бед не ди ја хро ниј ске 
дис тан це, али истин ски чо век пи са ња мо ра да се ухва ти у кош тац 
са син хро нош ћу, ко ја је с дру ге стра не увек пло дан те рен за не спо
ра зу ме. Ко нач но, не ко ће зна ти ко ли ко су по је ди ни од нас до бро 
ра ди ли свој по сао тек ка да по мре мо: тре нут но ме ре ње тек сто ва 
рет ко ка да је са свим им пер со нал но, на не све сном ни воу че сто укљу
чу је и лич ни афи ни тет или ани мо зи тет спрам ау то ра, а у отво ре
но ко рум пи ра ним књи жев ним сце на ма по пут на ше – и ви ше на 
све сном но на не све сном. 

Ла ко је ку ди ти тач ност тер ми на „ви со ка” и „ни ска” књи жев
ност, али ни је ла ко сми сли ти но ве и при клад ни је. То је у књи жев
но сти мо жда нај бе ло да ни је на при ме ру на ра тив не па ра диг ме ко ја 
је по ти сну ла ону пост мо дер ни стич ку. На чин на ко ји пи шу Џо на тан 
Френ зен, Вик тор Пе ље вин или Ми шел Уел бек мо гао би до би ти 
низ за јед нич ких ми кро по е тич ких од ред ни ца (нпр. кри тич ност, 
пре глед ност рад ње, по е ти зо ва ње ди ги тал ног), али из гле да да још 
не ма пој ма ко ји би је згро ви то де фи ни сао укуп ност и срод ност њи
хо вих по е ти ка и по е ти ка оста лих ау то ра ко ји пи шу про зу у ду ху 
вре ме на. „Пост пост мо дер ни зам” но си дво стру ко не га тив но од ре
ђе ње, па је то сва ка ко нео зби љан по јам. Да не по ми ње мо не ке још 
нео збиљ ни је. Али ако је и про блем по у зда ног име но ва ња услед 
не пре ста не по пла ве ре чи ко ја сти же ода свуд с гло бал не мре же и 
ме ди ја неш то што де фи ни ше ово вре ме, теш ко би да нас би ло сми
сли ти до бру при ро ђе ни ју за ме ну за пој мо ве „ви со ка” и „ни ска” књи
жев ност, без че га је теш ко и во ди ти де ба ту о то ме. Мо ја не знат ност 
се у том сми слу сна ла зи ко ри сте ћи као ори јен ти ре ту ђе тер ми не, 
„ду пло зна чењ ско дно” и „са вре ме на књи жев ност”, за де фи ни са
ње од но сно од су ство ва ља не и сло је ви те ли те ра ту ре. Од но сно, ако 
би са вре ме на про за, пи са на на из глед пит ко, али та ко да чу ва дру
штве ну кри ти ку, ин тер тек сту ал ност, ци ни зам, гро те ску и иро ни ју 
за ду бин ски слој пер цеп ци је, од но сно за озбиљ ни је чи та о це, мо гла 
да се на зо ве са вре ме ном књи жев нош ћу с ду плим дном, она ло ша 
би ла би у том и го то во сва ком дру гом сми слу ли ше на ика кве дво
стру ко сти. „За дво стру кост ни ми слит не тре ба”, на пи сао би Пе тар 
Пе тро вић Ње гош. По сре ди је фик ци ја – не ми слим на Гор ски ви
је нац – ко ја ну ди кла сич ну рад њу и улеп ша ну сли ку све та, а општа 
ме ста ње но су те сто. Мо гли би смо је на зва ти и не пре тен ци о зном 
књи жев нош ћу ка да то ус пут не би зна чи ло да је „ви со ка” књи жев
ност са мим тим пре тен ци о зна. У сва ком слу ча ју, ње не пре тен зи је 
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су да го во ри у ду ху вре ме на, опет ко ри сте ћи кла сич ни ју на ра ци ју, 
али не и улеп ша ва ју ћи сли ку све та, чак је нај чеш ће при ка зу ју ћи 
не га тив ном, под ри ва ју ћи општа ме ста и ну де ћи са зна ња су прот на 
њи ма. 

Не ко би по ста вио пи та ње заш то са вре ме ни на ра тив мо ра би ти 
пре гле дан да би био ва љан. То се већ ти че ду ха вре ме на, не као мо де 
не го као озбиљ не фи ло зоф ске – па и пси хо лош ке – ка те го ри је. Да ли 
то он да зна чи да је не ки хер ме ти чан на ра тив на пи сан у да наш ње 
вре ме са мим тим лош? Не, са мо би се ис по ста ви ло ка ко је по е тич
ки мо жда за ста рео, ка ко ни је пра ви пред став ник са вре ме не књи
жев но сти или је, у не у по ре ди во ма њем бро ју слу ча је ва, по е тич ки 
ан ти ци пи ра ју ћи. Ко нач но, хер ме ти чан на ра тив је сам по се би ду пло 
дно. Ме ђу тим, го то во да се мо же ре ћи да је сло же ни је на пи са ти у 
пра вом сми слу ре чи са вре ме ни на ра тив са ду плим дном јер пи сац, 
не да би про дао књи гу, не го да би пи сао у ду ху вре ме на – где све
при сут ност ин фор ма ци ја од сва ке па и умет нич ке ре че ни це чи ни 
ин фор ма ци ју, ко ју тре ба учи ни ти спо ља до ступ ни јом – прак тич но 
ства ра па ра лел но две при че: јед ну ко ју мо же да ис пра ти и де кон
цен три са ни чи та лац, и дру гу пред ви ђе ну за оне ин ту и тив ни је и за 
књи жев не гур ма не, вољ не и оспо со бље не да по ни ру у зна чењ ске 
ду би не.

На рав но да се че сто де си да са вре ме но на пи са на књи га са 
ду плим дном бу де бар у не кој ме ри пер ци пи ра на као ло ша ли те
ра ту ра, по чев од то га што ве ћи на љу ди, па та ко ни гро чи та ла ца 
и књи жев них кри ти ча ра, не опа жа иро ни ју. То се зби ва на ро чи то 
ако је оно што је та квом де лу за јед нич ко са они ма без (ду плог) дна 
не са мо пре глед на на ра ци ја, не го и чи ње ни ца да је по сре ди та ко ђе 
ин фо р ма ци ја и ро ба, али и бо ра вак на топли сти. Мно ги ва ља ни и 
по е тич ки ино ва тив ни са вре ме ни и у исти мах ко мер ци јал ни ау то ри 
(Уел бек, Пе ље вин, Да глас Ко планд...) зна ју и да је за ра зу ђе ни ју 
и пу ни ју пер цеп ци ју де ла ве о ма ва жно има ти ши ру пу бли ку, ко ја 
је уо ста лом је ди ни не ко рум пи ра ни сег мент књи жев ног жи во та, 
јер би ра по свом уку су. Тач но је да она че сто не би ра ква ли тет, али 
књи ге без ду плог дна су нео п ход не јер зре ли са вре ме ни из да ва чи 
не пот це њу ју вре ме и ње го ве сло же не нов ча не ћу ди па про из во де 
та кву ро бу ка ко би ње ном про да јом омо гу ћи ли штам па ње ва ља
них и ма ње про би тач них де ла. За то је не ми но ван са жи вот ви со ке 
и ни ске књи жев но сти, или ка ко их год на зва ли. Из у зе так би мо гле 
да по ста ну др жа ве по пут Нор веш ке у ко јој ше сто том но де ло Мо ја 
бор ба Кар ла Увеа Кна ус го ра, по е тич ки ино ва тив но по ра ди кал ном 
про ши ре њу учеш ћа ау то би о граф ског и лич ног у не сум њи вој фик
ци ји, па за ри прак тич но два на ест од сто ста нов ниш тва (шестсто 
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хи ља да про да тих при ме ра ка на око пет ми ли о на жи те ља). Али скан
ди нав ске зе мље се и ина че че сто по ми њу као из у зе так у де ба та ма 
ра зних вр ста. Оно што је бит ни је, без об зи ра што за ово вре ме – као 
и за сва ко но во вре ме – ва жи да је пу но по врш но сти и да мал те не 
оне мо гу ћу је ства ра ње до брих де ла, је сте то да су не ки од пи са ца 
по ме ну тих у овом тек сту по е тич ки ино ва тив ни и рав но прав ни 
кла си ци ма. То је у ства ри оно што би тре ба ло да бу де је ди но бит но.




