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МИ ЛОШ ЈО ЦИЋ 

При год но је и бак су зно у исто вре ме при се ти ти се да је по че так 
мог чи та лач ког ис ку ства ве зан за Те ри ја Пра че та, не дав но пре ми
ну лог ен гле ског пи сца. На рав но, не ма ни че га по себ ног у то ме што 
сам чи та лач ки жи вот – то јест, чи та ње оно га што сам та да сма трао 
де бе лим ро ма ни ма – за по чео деч јим и фан та зиј ским књи га ма. Скер
лић је мла да лач ке но ћи та ко ђе про во дио уз Жи ла Вер на и Ро бер та 
Лу и са Сти вен со на; Бор хес је ре као да су ти тек сто ви пр во и по след
ње што ће ика да про чи та ти. Пра че та сам во лео из раз ло га због 
ко јих се ина че во ли фан та зи ја, због оне о би ча ва ња и осе ћа ја за чу
ђе но сти, ко ји су у ње го вој про зи би ли фи но ис пре пле та ни са оним 
што ми је већ би ло по зна то. Чи тао сам у мно гим бај ка ма и ле ген
да ма (то јест, слу шао сам при ли ком тра ди ци је чи та ња пред спа ва
ње) при че о ве ли ким и моћ ним ча роб ња ци ма, од Мер ли на до Оди на, 
али сам код Пра че та пр ви пут упо знао ча роб ња ка та ко стра о бал
ног ку ка вич лу ка да је у сво јој стра шљи во сти по ста јао не ка вр ста 
еп ског ју на ка. Чи тао сам ра ни је о ви те зо ви ма, зма је ви ма и тро ло
ви ма ко ји су лу та ли зе мљом, али су у Пра че то вим књи га ма они 
жи ве ли за јед но, у фан та зиј ском ве ле гра ду, у ис тој ули ци или чак 
у истом ста ну; гле дао сам и ра ни је сна жне гра до ве по пут Гон до
ли на или Ца ри гра да, али ни ка да они ни су но си ли име на по пут 
„По ква ре ног Ду пе та”. Би ли су то са свим озбиљ ни ро ма ни, ко ли ко 
сам ја мо гао зна ти, ко ји су се ба ви ли озбиљ ним ства ри ма, али на 
сме шан на чин, при ча ни сме шним је зи ком, са ко мич ним вер зи ја ма 
ина че уз ви ше них ју на ка. Као де те сам ми слио да се ху мо ри стич
но мо же при ча ти са мо о до жи вља ји ма дру ге де це (Ну шић, Ћо пић), 
а ни кад о ју на ци ма и прин че ви ма.

Та да ни сам знао шта је па ро ди ја или суб вер зи ја, или шта су 
ан ти хе ро ји. У Пра че ту сам ужи вао по вр шин ски, на ни воу до бре 
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за ба ве и уз бу дљи вог при по ве да ња. Ка да сте млад, или бо ље ре че но 
не ис ку сан чи та лац, де ла вас об у зи ма ју на та кав на чин. Тек као не
што ста ри јег чи та о ца књи жев на де ла по чи њу да вас оп чи ња ва ју 
на не што дру га чи јем ни воу: на чи ном на ко ји ко му ни ци ра ју са 
тек сто ви ма ко је сте већ про чи та ли, при ро дом сво јих иде ја, сво јим 
упу ћи ва њи ма на но ве за кључ ке и та ко да ље. Тек као не што ста ри
ји чи та лац, да кле, Пра че та сам по сма трао не са мо као при по ве да ча 
ко ји је био „деч ји” пи сац за ТОП 10 по ли це у књи жа ра ма ве ли ких 
ла на ца већ и као до бр ог учи те ља. По чео сам да при ме ћу јем ње го во 
са вре ме но тре ти ра ње дис кур са фан та стич не књи жев но сти, ње го
ва из вр сна из вр та ња ве ли ких де ла по пут Шек спи ро вих, ве ли ких 
иде ја по пут Про све ће но сти, или фе но ме на по пут ро кен ро ла, ур ба
но ло ги је, ре ли ги је или на род не кул ту ре. Пра чет ми се, при том 
„дру гом” чи та њу, ја вио као ау тор брит ког, иро нич ног од но ше ња 
пре ма мо дер ним со ци о ло шким фе но ме ни ма, пре ма тра ди ци о нал
ној при ро ди исто ри о гра фи је и Тек ста, чак и пре ма при род ним 
на у ка ма по пут квант не фи зи ке или ко смо ло ги је – у Пра че то вим 
ро ма ни ма, Бес ко нач на би бли о те ка (сме ште на на јед ном ча роб њач
ком уни вер зи те ту) ни је са мо пост мо дер на ме та фо ра већ и од и стин
ско, књи га ма ис пу ње но за кри вље ње у по стајн штај нов ском вре ме ну 
и про сто ру. Из да на шње пе р спек ти ве, Пра че та мо жда мо гу на зва ти 
франк фур тов цем.

Ову але го ри ју на во дим из ја сног раз ло га: ка ко би се на при
ме ру чи сто жан ров ског пи сца, ко ји је на пи сао не ко ли ко де се ти на 
ро ма на, ко ји је уред но ра дио за свог из да ва ча и књи жев ног аген та, 
ко ји је про дао ми ли о не при ме ра ка сво га де ла, ви де ла вар љи вост 
тер ми на „ни ска” или „ви со ка” књи жев ност. У слу ча ју Пра че та, 
по след њих го ди на до би ја мо чак и сту ди је пи са не од стра не ака дем
ских на уч ни ка по све ће не ње го вом тре ти ра њу бри тан ске на род не 
кул ту ре (Fol klo re of Discworld, Jac qu e li ne Simp son) или по ве за но
сти ма ње го вих де ла са иде ја ма од ре ђе них фи ло зоф ских си сте ма 
(Phi lo sophy of Te rry Pratchett, Ja mes So uth, Ja cob Held). Одав но је 
по ста ло ја сно да ли ни ја пре се ка из ме ђу ви со ке и ни ске књи жев
но сти те шко мо же ићи пре ко жан ра. Ум бер то Еко, на ве ди мо је дан 
од по зна ти јих при ме ра, по знат је чак и не а ка дем ским чи та о ци ма 
по свом де тек тив ском ро ма ну Име ру же, по ко јем је сни мљен и 
хо ли вуд ски филм – упр кос овој „ма сци” ни ско сти, ко ју је Еко на
мер но огр нуо, Име ру же је де ло ви со ког умет нич ког за ма ха. По
во дом овог де ла је Еко, уо ста лом, у јед ном есе ју ци ти рао те о ри ју 
ар хи тек те Чар лса Џенк са (ко ју је овај из нео у свом Је зи ку пост
мо дер не ар хи тек ту ре) о та ко зва ном do u bleco dingу. У пи та њу је 
мо дер на игра ко му ни ка ци је из ме ђу умет нич ког де ла и ње го вих 
ре ци пи је на та, ка рак те ри стич на (ка ко ка же Џенкс) за пост мо дер но 
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ста ње. Јед но пост мо дер но де ло ко му ни ци ра са сво јим ужи ва о ци ма 
на, да ка же мо, две раз ли чи те фре квен ци је: „ни ској”, на ме ње ној ши
рој ма си ко ју за ни ма са мо „удоб ност”, од но сно, у слу ча ју књи жев
но сти, ле па фа бу ла, нео п те ре ћу ју ћи стил пи са ња итд. и „ви со кој”, 
на ме ње ној ели ти ко ја је спо соб на да уо чи суп тил не ин тер тек сту
ал не ре фе рен це, по ле ми ке са тра ди ци јом итд. ко је је тво рац скрио 
у истом де лу. Do u bleco dingом  су пи са ли ау то ри по пут Кур та Во
не га та, То ма са Пин чо на, Бо ри сла ва Пе ки ћа, да кле они ко ји су узи
ма ли „жа нр” као чи ви лук за сво ја де ла, као што је Иви Ан дри ћу 
чи ви лук би ла исто ри ја. Пин чон је и уоп ште но во лео ме ша ње ви
со ке и ни ске кул ту ре, про жи ма ју ћи сво је ен ци кло пе диј ске, алек
сан дриј ски обра зо ва не ро ма не, на при мер, па сти ши ма попрок 
пе сми ца. Свој при каз Мар ке со ве Љу ба ви у до ба ко ле ре Пин чон је 
та ко отво рио ци та том – вр хун ски три ви јал ним, ско ро ди ша нов ски 
са мо све сним – из чу ве ног шла ге ра из пе де се тих, име на „Lo ve Is 
Stran ge” (Mic key & Sylvia).

Та ко зва на „ни ска књи жев ност” ис па да књи жев ност ма ски, 
вар љи ва књи жев ност; ње на ни скост је у мно го слу ча је ва тек об ма
на. Не мо же мо, дру гим ре чи ма, пре ци зно по ву ћи, на ро чи то у ХХI 
ве ку, уни вер зал ну и пре ци зну ли ни ју одва ја ња „ви со ке” и „ни ске” 
књи жев но сти пре ко по ља жан ров ске, од но сно три ви јал не књи
жев но сти. Не го во ри мо ов де оба ве зно о do u bleco dingу, од но сно 
о ве ли ким и уче ним пи сци ма ко ји су из по ет скоидеј них, а по не
кад и екс пе ри мен тал них раз ло га би ра ли дис курс жан ра. Днев ник 
Бри џет Џонс Хе лен Фил динг, на при мер, мо же на пр ви по глед де
ло ва ти као ти пи чан чиклит, за бав на ли му на да ро ман тич не ко ме
ди је, та ман то ли ко успе шна да из ро ди (по пут Ека) не ко ли ко фил
мо ва хо ли вуд скобри тан ске про дук ци је (глум ци: Ре не Зел ве гер, 
Хју Грант, Ко лин Фирт; успех на бла гај на ма: пре ко по ла ми ли јар де 
до ла ра). Ро ман, ипак, до ста пру жа и зах тев ни јем чи та о цу: би ло да 
су у пи та њу дру штве нофе ми ни стич ки мо ти ви по ро ди це, по сла, 
емо тив ног и пси хо ло шког иден ти те та у два де се то ве ков ном су пер
ме га ло по ли су по пут Лон до на, или са вре ме но, фар сич но, ин тер тек
сту ал но ис пи си ва ње де вет на е сто ве ков них ро ман тич них за вр зла ма 
Џејн Остин.

Узми мо, по том, у ру ке еди ци ју „ро торо ма на”, књи жу ља ка 
ко ји су се пре не ко ли ко де це ни ја по не кад чак и бес плат но де ли ли 
уз при мер ке но во сад ског Днев ни ка. Има ли смо ту се ри јал о Лу ну, 
кра љу по но ћи, чи је са мо име на го ве шта ва не ве ро ва тан шунд. Био 
је то се ри јал шпи јун ских ро ма на, ау то ра Фре де ри ка Ешто на, у 
ко ји ма се су пер хе рој ски тај ни агент До налд Си керт бо рио про тив 
– че га дру гог до – зла у све ту. Ото Ол тва њи је у јед ној од сво јих 
ско ра шњих ко лум ни за ма га зин VI CE скре нуо па жњу на Ешто но ву 
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ви зи о нар ност, при ме ћу ју ћи да је ау тор Лу на мно гим по ступ ци ма 
у сво јим пет па рач ким ро ма ни ма ан ти ци пи рао не са мо бу ду ћи раз
вој жан ров ске књи жев но сти (и фил ма) већ и пра ве прет ње ко је ће 
се у на ред ним де це ни ја ма, при кра ју два де се тог ве ка, све ви ше 
по ја вљи ва ти у све ту. До налд Си керт ни је се та ко бо рио про тив ко
мич них „зло ћа”, већ про тив су пар нич ких др жав них вла да, стра них 
тај них слу жби, про тив тај но ви тих по ли тич ких ор га ни за ци ја и 
иза сла ни ка мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја ко ји су за циљ има ли 
сен ко ви ту ко ло ни за ци ју све та; бо рио се про тив ге нет ски мо ди фи
ко ва них ви ру са и фа бри ко ва них фар ма ко ло шких ка та стро фа, про
тив тр го ви не бе лим ро бљем, гла во ло ва ца, ре ди те ља snuff фил мо ва. 
Си керт је по не кад чак по ку ша вао да пре о бра ти сво је про тив ни ке 
на ро чи тим вр ста ма „му че ња” и ре пр о гра ми ра ња ума, а Ештон 
не ке од сво јих ро ма на ни је ни по све ћи вао свом ју на ку, већ је уме
шно ме њао пер спек ти ву при по ве да ња, при ча ју ћи при че из угла 
Си кер то вих не при ја те ља. Сам пи сац Лу на, кра ља по но ћи, на кра ју, 
био је по пут не ког ју на ка из ро ма на По ла Осте ра. Фре де рик Ештон 
био је за пра во псе у до ним Но во са ђа ни на Ми тра Ми ло ше ви ћа, ко ји 
је де це ни ја ма пи сао вешт и увер љив па стиш аме рич ких и европ
ских пет па рач ких се ри ја ла с по чет ка ХХ ве ка. Са ва Да мја нов (ко ји 
је и сам про вео из ве сно вре ме „до пи су ју ћи” ве стерн „ро торо ма
не”, али то је не ка дру га при ча!) јед ном ми је при чао о Ми ло ше
ви ће вој рад ној со би: зи до ви, сто ло ви и по до ви би ли су ис пу ње ни 
ма па ма Лон до на (Си кер то ве ба зе опе ра ци ја), ко је је Ми ло ше вић 
са вр ше но пре ци зно, уз ме ти ку ло зно ис тра жи ва ње, пре цр та вао у 
сво је ро ма не, тру де ћи се да ње го ва ма ска оста не нео т кри ве на.

Жа нр, да кле, не мо же би ти ли ни ја по де ле из ме ђу ви со ке и 
ни ске књи жев но сти1. Те шко да то мо гу би ти и раз ли чи ти об ли ци 

1 На пра вио бих овом при ли ком екс курс ко ји би се ти цао две до дат не де
фи ни ци је жан ров ске/три ви јал не књи жев но сти, од но сно две до дат не ди фе рен
ци ја ци је „ни ске” у од но су на „ви со ку” књи жев ност. На обе је ука за ла Бо ја на 
Ву јин у есе ју „На чи ни пре ва зи ла же ња кли шеа три ви јал не књи жев но сти у Днев
ни ку Бри џет Џонс Хе лен Фил динг” (По ља, Но ви Сад, год. LII, бр. 445, мај –јун 
2007, 121–132), и ми слим да се са обе мо же сту пи ти у по ле ми ку. Пр ва ди фе рен ци
ја ци ја го во ри ка ко „нај ти пич ни ја де ла три ви јал не књи жев но сти мо ра ју има ти 
фа бу лу у основ ном сми слу тог пој ма; од но сно, не по сто ји ни јед но де ло три ви
јал не књи жев но сти у ко ме је са ма при ча се кун дар на, и пре све га схе ма ти зо ва на”. 
У пи та њу је вр ло не пре ци зна тврд ња – и да нас су ро ма ни (а ка да го во ри мо о до
ми нант ним књи жев ним об ли ци ма у ХХ ве ку, ми сли мо пре све га на ро ман) део 
ро да епи ке, да кле де ла раз ра ђе не фа бу ла тив но сти. Чак и они ро ма ни ко ји се 
мо гу де фи ни са ти као нео а ван гард ни екс пе ри мен ти или фраг мен тар ни пост мо
дер ни про јек ти има ју ма кар мар ги нал но из ра же ну фа бу лу ко ја је увек при мар ни 
но си лац иде је и по ру ке де ла. На гла сак на фа бу ла тив но сти, да кле, ни је ин хе рент
на осо бе ност жан ров ске књи жев но сти.

Дру га ди фе рен ци ја ци ја го во ри о то ме ка ко де ла три ви јал не књи жев но сти 
не сме ју из не ве ри ти по ме ну ту схе ма тич ност фа бу ле, од но сно на ра тив не кон вен
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књи жев но сти, има ју ћи у ви ду ка ква смо вред на де ла по след њих 
де це ни ја чи та ли у стри пу (Алан Форд, Чу ва ри, Пе р се по лис, Ма ус) 
или ви део игра ма (Myst, Pla ne sca pe: Tor ment, Braid). У том слу ча ју 
вра ти ли смо се на оно ле по раз гра ни че ње „ви со ког” и „ни ског” као 
вред но сне по де ле: „ви со ко” би озна ча ва ло де ла ве ли ких иде ја и 
стил скофор мал них за ма ха, а „ни ско” оно су прот но, де ла не у пе
ча тљи вих ми сли, оп штих за кљу ча ка, ша блон ски пи са на. 

Ле по та је, ме ђу тим, у оку по сма тра ча, као што је књи жев ност 
у оку чи та ла ца. Ства ра о ци тих „ни ских” де ла – би ли они жан ров
ски пи сци по све ће ни са мо за ни мљи во сти фа бу ле, или пи сци „озбиљ
них” де ла сла бо ра зум ских за кљу чи ва ња – при ква ли тет ном чи та њу 
мо гу би ти вред ни го то во као и ства ра о ци „ве ли ких” де ла. Ве ли ки 
ау то ри по пут Пе ки ћа или Ум бер та Ека је су еру ди те са оком со ко
ло вим; они има ју ван ред ну ве шти ну уо ча ва ња, а по том и ум ног 
ра фи ни са ња уо че не про бле ма ти ке пу тем од ре ђе ног умет нич ког 
по ступ ка. „Ни ским” ау то ри ма мо же мо на зва ти оне ства ра о це ко ји 
ни су то ли ко обра зо ва ни, и ко ји че сто не ма ју та ко из ра же ну моћ 
уо ча ва ња и ум не ег за ми на ци је. Но, они по не кад има ју спо соб ност, 
да је на зо ве мо та ко, осе ћа ња ве ли ких фе но ме на и иде ја, уни вер зал
них или са вре ме них – по пут тран зи сто ра сла бе про из вод ње што 
слу чај но ухва те сиг нал не ког не по зна тог и не ви дљи вог, али ве о ма 
ја ког ода ши ља ча. Тај аве тињ ски Ze it ge ist „ни ски” пи сци слу чај но 
за ро бља ва ју у сво јим тек сто ви ма, мо жда и не све сни уло ва; и чи ни 
ми се да је та кав не ра фи ни сан, и са њи хо ве стра не не у о чен плен 
ве о ма зна ча јан па жљи вом чи та о цу ко ме мо же би ти вре дан по пут 
ка квог де ли мич но за ко па ног ар те фак та; жи ву ћи знак да је не ка 
иде ја или спе ци фич но ста ње све та то ли ко ја ко да га осе ћа ју и на
из глед ма ње пер цеп тив ни умо ви. Реј монд Чен длер, на при мер, 
ве ро ват но ни је чи тао то мо ве и то мо ве со ци о ло шких, књи жев них 
и по ли тич ких сту ди ја, али је ипак осе тио дух вре ме на у ко ме де
тек ти ви ви ше ни су све ви де ћи ју на ци по пут Шер ло ка Хол мса, и у 
ко ме не ка мо дер на вер зи ја Дој ло вог „Ско тланд Јар да” не ће увек 

ци је жан ра. Ово је та ко ђе не пре ци зна тврд ња. Реј мон да Чен дле ра, ре ци мо, 
да нас по сма тра мо као кла си ка де тек тив ског жан ра, али у сво је вре ме, бу ду ћи 
суб вер зи ван пре ма не ким на че ли ма та да шње тра ди ци о нал не де тек тив ске при че 
(По, Дојл, Кри сти), Чен длер је мо гао би ти сма тран ка квим по ме ра чем жан ра, 
слип стрим умет ни ком, не ти пич ним жан ро пи сцем. По ме ну ти Пра чет да нас је 
по свим ме ри ли ма жан ров ски ау тор глав ног то ка, али у ње го вом пи са њу на и
ла зи мо го то во ис кљу чи во на из не ве ра ва ње „тра ди ци о нал них кон вен ци ја” (при
по вед них, мо тив ских...) жан ра фан та сти ке. На ра тив не при ро де жан ро ва – ко је 
су од ли ка идеј них, иде о ло шких, тех но ло шких итд. по ме ра ња у ствар ном све ту 
– вре ме ном се ме ња ју, та ко да је ве о ма те шко де фи ни са ти „тра ди ци о нал не кон
вен ци је жан ра” без обра ћа ња па жње на ве о ма спе ци фи чан исто риј ски кон текст 
од ре ђе них пи са ца, од но сно њи хо вих де ла.
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ка жња ва ти ухве ће ног зло чин ца, на ро чи то ако овај има но вац, по
ло жај и Моћ.

У ова ко ре ла тив ном, ди фу зном, дис пер зив ном, пост мо де р ном 
сми слу мо жда не ма гра ни це из ме ђу ви со ке и ни ске књи жев но сти, 
али је има, да кле, из ме ђу ви со ког и ни ског чи та ња. Сва ки текст но си 
исти ну, ве шти је или ма ње ве што сро че ну; от ко па ну или за ко па ну. 
Не ки чи та о ци су про ниц љи ви ји, дру ги ни су. Не ки су до бри тек сту
ал ни де тек ти ви, до бри слу ша о ци спо соб ни да ухва те ти хе сиг на ле 
чак и на ло шим тран зи сто ри ма – дру ги су пак не што нео се тљи ви
ји. У очи ма ше пр тље, да ка ко, Ме ша Се ли мо вић мо же би ти не чи тљив, 
а Мар ти но ве Пе сме ле да и ва тре мо гу би ти вр ху нац при по ве да ња 
(пу но за пле та, мно го уби ста ва!). С дру ге стра не, не за ин те ре со ва ним, 
мо жда и ле њим чи та о ци ма не за ни мљи ви су и Пра чет и Чен длер, 
а Лу на, кра ља по но ћи им пи ше, хла до крв но и по за дат ку, та мо не ки 
Ен глез по име ну Фре де рик Ештон. 




