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ЖЕЉ КО МИ ЛА НО ВИЋ

ПОСТ ДЕ МО КРА ТИ ЈА КА КИ СТО КРА ТИ ЈЕ 
И КЊИ ЖЕВ НОСТ*

Овај текст на ста је два ме се ца пред из бо ре (ре пу блич ке, по-
кра јин ске и ло кал не), у ат мос фе ри ре клам не кам па ње ко ја ће оку-
пи ра ти на шу сва ко дне ви цу сна жним ако не и уз не ми ру ју ћим ин-
тен зи те том. Ка да овај текст бу де до сту пан чи та о ци ма, по ли тич ка 
кам па ња ће би ти на свом вр хун цу ко ји ће же ле ти да очу ва до са мог 
да на из бо ра. А он да ће би ти на ста вље но ста ње пре из бо ра – пер-
пе ту и ра ње ме диј ског пра ће ња ак тив но сти по ли ти ча ра не ће ни би ти 
пре ки ну то. И та ко до сле де ћих из бо ра, ка да ће ре клам не кам па ње 
по че ти да се ин тен зи ви ра ју... Из пер спек ти ве и по ли ти ча ра и би-
ра ча, де мо кра ти ја је агон ре клам них по ру ка, филм ских пред ста ва 
ко ји ма се обе ћа ва бо ља бу дућ ност на спрам ру жне про шло сти у 
ко јој смо бо ра ви ли јер смо по гре шно иза бра ли па је та ко и сва од-
го вор ност де ле ги ра на на ма, бор ба за ве ћу „ме диј ску ви дљи вост” и 
„ме диј ску по кри ве ност”, три бал ни ску по ви на ко ји ма се ви ди ко-
ли ко нас има ви ше од на ших про тив ни ка – јед ном реч ју, де мо кра-
ти ја, одр жа ва на од по ли ти ча ра за хва љу ју ћи кон тро ли про це са ко ју 
над њом има ју, свој хи пер тро фи ра ни жи вот огла ша ва то ком два ме-
се ца из бор не кам па ње, у вре ме ка да „но ва еко но ми ја ну ди и не ки 
об лик су ро га та де мо крат ске пар ти ци па ци је кроз кон зу ме ри зам 
од но сно по тро шач ки су ве ре ни тет”.1 

У вре ме тра ја ња ман да та иза бра ни пред став ни ци вла сти пре-
тва ра ју се у про тив ни ке оних ко ји су их иза бра ли: еу фе ми зми 

* Рад је ура ђен у окви ру про јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко-
ва ње у срп ској књи жев но сти (178005) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ton či Kur sar i Iva Vu ko je vić, „Va ri jan te post de mo kra ci je”, Po li tič ke per-
spek ti ve, Vol. 3, br. 1, 2013, 26.
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ка кви су штед ња, ра ци о на ли за ци ја, ре фор ма јав ног сек то ра, ста-
бил ност кур са, ди рект не стра не ин ве сти ци је, со ци јал на да ва ња, 
под сти цај на сред ства... не са мо да до би ја ју сна жни је зна че ње већ 
се пре тва ра ју у сво ју су прот ност – уште ђе но се ра сип нич ки тро-
ши, ра ци о на ли за ци ја по ста је от пу шта ње оних ко ји се на ла зе ван 
кру га не по ти зма или кли јен ти ли зма, ре фор ма јав ног сек то ра се 
пре тва ра у би ро крат ску се о бу овла шће ња, на ци о нал на ва лу та у 
нај бо љем слу ча ју ма ње про па да али у сва ком слу ча ју не до би ја на 
зна ча ју, стра но и ди рект но у ноћ ним ин тер вен ци ја ма ти по гра фа 
по ста ју до ма ће и за ку ли сно, да ва ња по ста ју усло вље на при нуд ним 
ра дом, под сти чу се по је ди нач ни бу џе ти пар тиј ских из вр ши ла ца 
ра до ва, кон тро ла над пред став ни ци ма вла сти из о ста је све до сле-
де ћих из бо ра, ка да се из но ва си му ли ра су ве ре ни тет на ро да ко ји 
од лу чу је... Ути сак да по сто ји кла са по ли ти ча ра у сва ком по гле ду 
су прот ста вље на они ма чи је ин те ре се мо ра да за сту па пре о вла да ва 
код ве ћи не гра ђа на. 

Опис де мо кра ти је ко ји смо по ну ди ли све је за сту пље ни ји и 
нај че шће во ди ка ре ше њи ма ко ја са мо на из глед де лу ју су прот ста-
вље но: не у че ство ва ње у из бор ном про це су или уче шће са ја сно 
де фи ни са ним лич ним ин те ре сом – оба ре ше ња на но се под јед на ку 
ште ту мо гућ но сти да де мо кра ти ја об но ви свој жи вот ни по тен ци јал.

Ме ђу тим, ова мрач на пер спек ти ва ни је ну жно из раз од вра-
ћа ња од де мо кра ти је и пар ти ци па ци је у њој. Та ко ђе, ни је нам на-
ме ра да ка же мо да ће све увек би ти под јед на ко ло ше, као ни да по-
вла ђу је мо ста ву да су нам неоп ход ни „про све ће ни ап со лу ти зам”, 
по ли ти ка „чвр сте ру ке”, „на род ни во ђа”, „стра на чи зма”, те о крат-
ска, за ви чај на или тех но крат ска ре а ли за ци ја вла да ња. Та ква вр ста 
при вид ног ан тро по ло шког оп ти ми зма оста је нам стра на јер се иза 
ње скри ва ло ше ка му фли ра ни али ве о ма сна жан де ху ма ни зу ју ћи 
по тен ци јал ко ји ови об ли ци вла да ња са др же у се би. 

Мрач на пер спек ти ва де мо кра ти је у Ср би ји знак је ста ња пост-
де мо кра ти је и мр жње пре ма де мо кра ти ји, пост де мо кра ти је ко ју 
пре по зна је и опи су је Ко лин Кра уч2 и мр жње пре ма де мо кра ти ји 
о ко јој го во ри Жак Ран си јер.3 Кра у чо ва сту ди ја не упу ћу је ди рект-
но ни на јед ну по себ ну зе мљу у ко јој се одр жа ва ју де мо крат ски 
из бо ри. Ран си јер по ла зи од опи са ста ња у Фран цу ској, али ње го ва 
ела бо ра ци ја раз ло га мр жње пре ма де мо кра ти ји по при ма оп ште-
ва же ћи ка рак тер. Кра у чо ви и Ран си је ро ви опи си ста ња у ко ме се 
да нас на ла зи де мо кра ти ја и од но са пре ма њој од го ва ра ју оно ме 
што чи ни пре о вла да ва ју ћи дис курс о де мо кра ти ји у Ср би ји да нас 

2 Co lin Cro uch, Post de mo kar ci ja, Iz vo ri, Za greb 2007. 
3 Žak Ran si jer, Mr žnja pre ma de mo kra ti ji, Kar pos, Lo zni ca 2013.
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по нај ви ше јер је и Ср би ја за хва ће на про це си ма гло ба ли за ци је ко ји 
се мо гу са же ти у на по ри ма по ли ти ча ра да се тр жи ште и при ват но 
вла сни штво мак си ми зи ра ју (оба про це са до ла зе у су коб са оста лим 
људ ским ци ље ви ма)4, у от кри ћу али би ја за не у спех, од но сно осло ба-
ђа њу оли гар хи је од од го вор но сти као и у уки да њу по ле ми ке5 јер 
над на ци о нал не ин сти ту ци је има ју сво је зах те ве ко ји га ран ту ју 
успех. По јед но ста вље но го во ре ћи, гло ба ли за ци ја је ис ко ри шће на 
као уни форм ни мо дел по на ша ња на ци о нал них др жа ва и та ко омо-
гу ћи ла ста ње у ко јем се мо гу ме ња ти вла де али не и по ли ти ке,6 од-
но сно раз вој гло ба ли за ци је ни је био пра ћен раз во јем де мо кра ти је.7 
Пост де мо кра ти ја и мр жња пре ма де мо кра ти ји раз ви ја ју се исто вре-
ме но, омо гу ћа ва ју ћи са мо пред ста вље ним по ли тич ким ели та ма да 
одр жа ва ју ста ње ко је све ви ше под се ћа на пред де мо крат ску си ту-
аци ју и по ред Кра у чо вог ин си сти ра ња да се раз вој де мо кра ти је не 
мо же опи са ти кру жни цом већ па ра бо лом: ми да нас ба шти ни мо 
де мо крат ске те ко ви не из про шло сти иа ко је њи хов до мет ума њен. 
Кра уч, на и ме, твр ди да по стед мо кра ти ја у се би са др жи еле мен те 
ко ји су обе ле жи ли успон де мо кра ти је.8 

Кра у чо ва ана ли за пост де мо кра ти је по ла зи од па ра док са у 
ко ме се на ла зи де мо кра ти ја ши ром све та: све је ви ше зе ма ља у ко-
ји ма се одр жа ва ју де мо крат ски из бо ри, али је све ма ње уче шће гра-
ђа на у њи ма. Ли бе рал на де мо кра ти ја охра бру је ма сов ни је уче шће, 
али и отва ра бес крај но ши рок про стор ве ли ким ком па ни ја ма „те 
охра бру је об лик вла де ко ја из бје га ва ми је ша ње у ка пи та ли стич ку 
еко но ми ју”.9 Кра уч на су прот ли бе рал ној де мо кра ти ји по ста вља 
зах тев ни је од ре ђе ње де мо кра ти је ко је би под ра зу ме ва ло да ће гра-
ђа ни уче ство ва ти не са мо као објек ти ко ји од го ва ра ју на пи та ња 
ко ја до ла зе из мар ке тин шких аген ци ја спе ци ја ли зо ва них за по ли-
тич ке кам па ње већ ће сво јим уче шћем у рас пра ви ути ца ти на од-

4 C. Cro uch, нав. де ло, 89.
5 Ž. Ran si jer, нав. де ло, 98.
6 Иван Кра стев, Зам ка не флек си бил но сти – фру стри ра на дру штва, сла бе 

др жа ве и де мо кра ти ја, Про грам за раз вој УН и Бе о град ски фонд за по ли тич ку 
из у зет ност, Бе о град 2004, 29. Ци ти ра но пре ма Сло бо дан Ре љић, „Ши ре ње де-
мо крат ске кул ту ре као индустријe но ве ко ло ни јал не све сти”, Кул ту ра, бр. 140, 
2013, 368. На по ме ни мо да Кра стев го во ри о бал кан ским де мо кра ти ја ма. 

7 C. Cro uch, нав. де ло, 37.
8 Дис курс ко ји пре по зна је пост де мо кра ти ју из ван де мо кра ти је у ко јој се 

оства ру је, ко ји не у спех де мо кра ти је ви ди у дру гом а не у се би, уко ли ко по ста не 
зва ни чан став јед не по ли ти ке, мо же да по ста не до каз упра во ста ња пост де мо кра-
ти је уз по моћ ко га „ов да шњи зва нич ни ци до ци ра ју свет ској по ли ти ци и ин сти-
ту ци ја ма, пре ма ис тој ре цеп ту ри ко ја је де се ти не хи ља да ста ја ла жи во та, а 
ми ли о ни ма уни шти ла или, нај ма ње, ра се ли ла суд би не” (Ni ko la Sa mar džić, „Post-
de mo kra ti ja pred de mo kra ti je”, http://pe sca nik.ne t/post de mo kra ti ja-pred de mo kra ti je/, 
12.2.2016). 

9 C. Cro uch, нав. де ло, 9.
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ре ђи ва ње по ли тич ких про гра ма и све сно пра ти ти до га ђа је. Пост-
де мо кра ти ја за до во ља ва ми ни мал не зах те ве ли бе рал не де мо кра ти је 
јер је за њу из бор ни про цес „чвр сто над зи ра на пред ста ва ко ју во де 
ску пи не про фе си о на ла ца, ис ку сне у тех ни ка ма увје ра ва ња, и ба ви 
се пи та њи ма ко ја је иза брао уски круг љу ди”.10 Успон услу жног и пад 
ин ду стриј ског сек то ра; кри за уло ге фи зич ких рад ни ка; ко руп ци ја 
по ли тич ке кла се; ве ћа за сту пље ност не га циј ског мо де ла гра ђан ства 
од гра ђан ства ко је раз ви ја иден ти те те ко ји мо гу да до сег ну до по-
ли ти ке до ве ла је до ста ва да је по ли ти ка по сао ис ква ре не ква зи-ели-
те; си ту а ци ја у ко јој не ке стран ке има ју не сра змер но ве ће из во ре 
фи нан си ра ња од свих дру гих; од ри ца ње др жа ве од ин те р ве ни са ња 
у жи во ти ма обич них љу ди је до ве ло до рав но ду шног од но са пре ма 
по ли ти ци и отво ри ло нео гра ни чен про стор ком па ни ја ма да уве ћа-
ва ју сво ју до бит; гло бал не ком па ни је са сво јим уце њи вач ким по-
тен ци ја лом не пре кид но осла бљу ју пра ва рад ни ка и ме ња ју за ко не 
о ра ду под из го во ром да су за ста ре ли; вла де ко је се по на ша ју као 
при ват не ком па ни је (хва ли са во ис ти чу да их чи не љу ди ко ји до ла-
зе из при ват ног сек то ра и хва ле се сво јим по зи тив ним по сло ва њем); 
вла де по ста ју „ин сти ту ци о нал ни иди от” ко ји тра жи са вет ни ке док 
се функ ци је др жа ве не пре кид но пре пу шта ју при ват ном сек то ру; 
јав но фи нан си ра ње на у ке, кул ту ре и дру гих не ко мер ци јал них 
обла сти за ви си од њи хо ве мо гућ но сти да има ју спон зо ре; по ли ти ка 
се осла ња на сна жног ли де ра; не пре кид но се ин си сти ра на ла жном 
ста ву да ће по ли ти за ци ја и ко руп ци ја не ста ти са при ва ти за ци јом 
све га; јав не услу ге по ста ју пост де мо крат ске ка да их вла де при ва-
ти зу ју ка ко би из бе гле од го вор ност за њи хо ву при ме ну – све су то 
усло ви ко ји су до ве ли до пост де мо кра ти је у ко јој су из бо ри по ста ли 
„игре око брен до ва, умје сто при ли ке за гра ђа не да им по ли ти ча ри 
по ло же ра чу не за ква ли те ту свог ра да”.11 Кра уч у пост де мо кра ти-
ји ви ди фор ми ра ње до ми нант не кла се ко ја је ком би на ци ја по ли-
тич ке и вла снич ке. На тај на чин по ли ти ка и власт од ла зе „на траг 
у ру ке при ви ле ги ра них ели та на на чин ти пи чан за пред де мо крат-
ско раз до бље”.12 

Да на шње ста ње де мо кра ти је, твр ди Жак Ран си јер, не раз ли-
ку је се од ра ни јих вре ме на због мр жње пре ма де мо кра ти ји већ због 
же сти не те мр жње. Ран си јер пре о крет у дис кур су о де мо кра ти ји 
уо ча ва на кон па да Со вјет ског Са ве за, ка да се гу би раз ли ка из ме ђу 
до бре де мо кра ти је ко ја ин си сти ра на људ ским пра ви ма и сло бо-
да ма и ло ше де мо кра ти је ко ја те жи ега ли тар но сти и ко лек ти ви зму. 
Де мо кра ти ја је све де на на вла да ви ну „нар ци стич ког по тро ша ча 

10 Исто, 10.
11 Исто, 107.
12 Исто, 12, 108.



490

ко ји из бор на пра ва ко ри сти сход но лич ним и про ла зним за до вољ-
стви ма”.13 Ран си јер опи су је две фа зе ин тен зи ви ра ња мр жње пре-
ма де мо кра ти ји: у пр вој је трај но по и сто ве ћен чо век де мо крат ског 
дру штва са по тр о ша чем, док је дру га фа за, ко ја је те кла пре ко ра-
спра ве о школ ском си сте му ко ји не мо же да пру жи исте усло ве 
си ро ма шној де ци, окон ча на та ко што је уче ник про гла шен не при-
ја те љем за ра же ним иде а ли ма де мо крат ског/по тро шач ког дру штва. 
Ран си јер у оп ту жба ма ко је су упу ће не „де мо крат ском ин ди ви дуа-
ли зму” раз от кри ва две те зе: „кла сич на те за бо га та ша (си ро ма си би 
увек хте ли ви ше) и те за из о бра же не ели те: има су ви ше по је ди на-
ца, су ви ше љу ди ко ји по ла жу пра ва на ин ди ви ду ал ност”.14 На тај 
на чин дис курс мр жње пре ма де мо кра ти ји „по ста је сли чан ста во-
ви ма уче не ели те са пра вом гла са из XIX ве ка: ин ди ви ду а ли зам 
је до бар за ели ту, а по ста је ко бан по ци ви ли за ци ју уко ли ко се при-
зна сви ма”.15 Ран си јер се при бли жа ва Кра у чо вим ста во ви ма у оно-
ме што је нај бит ни је у ана ли зи ста ња де мо кра ти је да нас: и је дан и 
дру ги ау тор уо ча ва ју да је са вез др жав не и еко ном ске оли гар хи је 
пре у зео сфе ру јав ног, да се на ци о нал не др жа ве од ри чу сво јих при-
ви ле ги ја пред ин те ре сом ка пи та ла, да над на ци о нал не ин сти ту ци је 
осло ба ђа ју оли гар хи ју од го вор но сти, као и да се из бо ри ма омо гу-
ћа ва „ре про ду ко ва ње исте вла да ју ће гар ни ту ре под раз ли чи тим, 
уза јам но за ме њи вим на зи ви ма”.16 Ран си јер при хва та став да је 
сва ка др жа ва оли гар хиј ска али ка же да де мо кра ти ја ус кра ћу је мо-
но пол над јав ним жи во том, а бо гат ству све моћ над жи во том по је-
ди на ца. Ко ри сте ћи Кра у чо во од ре ђе ње пост де мо кра ти је, мо же мо 
ре ћи да пост де мо кра ти ја на сту па он да ка да оли гар хи ја има пре-
власт над јав ним жи во том и ка да бо гат ство поч не да упра вља не 
са мо жи во том по је дин ца већ и др жа вом. 

Ви де ли смо да и Кра уч и Ран си јер по се жу за при ме ри ма ко ји 
по ве зу ју XIX век са да на шњим ста њем. Ран си јер не са мо да по ка-
зу је да по сто ји исто вет ност из ме ђу опи са по ја ва у де мо кра ти ји са 
опи сом ко ји ну ди Ко му ни стич ки ма ни фест (бур жо а зи ја је за ме-
ње на чо ве ком де мо крат ског дру штва) већ и да је фран цу ска ели та 
XIX ве ка, стре пе ћи од „де мо крат ске олу је”, мо гла да ви ди де мо кра-
ти ју ко је ни је би ло у јав ном жи во ту „у по ја ви јеф ти них тка ни на, 
ом ни бу си ма, ве сла њу, сли ка њу у при ро ди, из ве шта че ном по на ша њу 
де во ја ка или но вим ре че нич ним скло по ви ма пи са ца”.17 

13 Ž. Ran si jer, нав. де ло, 32.
14 Исто, 38.
15 Исто, 39.
16 Исто, 89–90. За раз ли ку од Кра у ча, Ран си јер не ве ру је да по сто ји све 

ве ћа ап сти нен ци ја на из бо ри ма. 
17 Исто, 112.
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Ран си је ро ва ана ли за од но са ели те пре ма об ли ци ма по пу лар не 
кул ту ре, де мо кра ти за ци ји кре та ња или но вим по ја ва ма у књи жев-
но сти мо же да бу де под сти цај на за па жљи ви ји при ступ фе но ме ни-
ма са вре ме не кул ту ре и ње ног не при хва та ња од стра не ин те лек ту-
ал не ели те. Али нас пр вен стве но ин те ре су је па ра бо ла ко ја об у хва та 
два књи жев на де ла на ста ла у раз ма ку ве ћем од сто го ди на, а ко ја на 
ра ди ка лан на чин про бле ма ти зу ју де мо кра ти ју у Ср би ји, де ла ко ја 
са ти ром ре пре зен ту ју пред де мо крат ско и пост де мо крат ско ста ње. 
Реч је о Стра ди ји Ра до ја До ма но ви ћа и Стра ди ји и ко мен та ри ма 
Ви до са ва Сте ва но ви ћа. 

Пре не го што по ку ша мо да пред ста ви мо па ра бо лу ко ју оцр та-
ва ју ова де ла, под се ти мо да смо ра ни је скре ну ли па жњу на ве зу из-
ме ђу хи бер но те ра пи је ко ју је Франц Фа нон уо ча вао у дру штви ма 
не дав но осло бо ђе ним од ко ло ни јал не вла сти18 (на род се успа вљу је 
бе сми сле ним при ли ка ма у ко ји ма ис ка љу је сво је не за до вољ ство – 
бе ли штрајк у фа бри ка ма, ма ни фе ста ци је по др шке ли де ру, бој кот 
ау то бу са или на мир ни ца из уво за, уми ру ју ћа уло га ре ли ги је, дру-
ги об ли ци су ро га та бор бе)19 и не га циј ског об ли ка гра ђан ства ко ји 
је при сут ни ји од афир ма тив ног об ли ка гра ђан ске ини ци ја ти ве и 
ко ји „сво јом агре си јом про тив по ли тич ке кла се, па сив ним при-
сту пом де мо кра ци ји, ди је ли за ми сао да је по ли ти ка у ства ри по сао 
са мо за ели ту, из ло же ну оп ту жба ма и окри вље ну од ма се ко ја про-
ма тра и на љу ти се ка да при ми је ти да је ели та на пра ви ла не ку по-
гре шку”.20 Го во ре ћи о опа сно сти да књи жев ност бу де за хва ће на 
про це си ма ар ти кли за ци је и свр ста ва ња у тро шко ве пре сти жа, од-
но сно да бу де део ане сте зи ра ња дру штва, по ве ро ва ли смо да књи-
жев ност и ње на ис тра жи ва ња мо гу да нам по ка жу ка ко под ре ђе ни 
го во ре са ми и за свој ра чун.21 До ма но ви ће ва Стра ди ја и Сте ва но-
ви ће во де ло Стра ди ја и ко мен та ри пред ста вља ју упра во та ква 
де ла, јер у њи ма не са мо да под ре ђе ни го во ре већ нам њи хо ва де ла 
омо гу ћа ва ју да пра ти мо па ра бо лу по ко јој се раз ви ја ла де мо кра ти-
ја, од свог обе ћа ња спу та ва ња оли гар хи је да мо но по ли зу је јав ни 
жи вот и огра ни ча ва ња бо гат ства да упра вља жи во том по је дин ца 
до ње ног по нов ног за па да ња у кри зу из не ве ра ва њем соп стве них 
обе ћа ња и њи хо вим сво ђе њем на ста ње у ко ме „ца ру је по ли тич ки 
мар ке тинг у функ ци ји си му ла ци је де мо кра ци је”.22 

18 Жељ ко Ми ла но вић, „Пост ко ло ни јал не сту ди је, пост де мо кра ти ја, књи-
жев ност”, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 190, књ. 493, св. 4, април 2014, 418–426.

19 Frantz Fa non, Pre zre ni na svi je tu, Stvar nost, Za greb 1973, 22.
20 C. Cro uch, нав. де ло, 21.
21 Ви ди: Ж. Ми ла но вић, нав. де ло, 426.
22 An đel ko Mi lar do vić, Lu ka Že ra vi ca, „Postdеmokratsko sta nje”, Eu rop ske 

stu di je, Vol. 1, br. 1, Za greb 2015, 161.
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До ма но ви ће ва Стра ди ја је але го рич но-са ти рич на при ча. Ње на 
„са ти рич на ви зи ја ствар но сти” уо кви ре на је, као и ње го ве дру ге 
при че ове вр сте, „при чом о има ги нар ном пу то ва њу” у ко јој на ра-
тор на свом пу то ва њу до ла зи у зе мљу „где се све раз ли ку је од оно-
га што је пре и по сле то га ви део и до жи вео”.23 Стра ди ја за по чи ње 
ево ци ра њем при по ве да че вог чи та лач ког ис ку ства ко је је имао 
чи та ју ћи ста ру књи гу из сме шног вре ме на „у ко ме је би ло мно го 
сло бо до ум них за ко на, а ни ма ло сло бо де, др жа ли се го во ри и пи са ле 
књи ге о при вре ди, а ни ко ни шта ни је се јао, це ла зе мља пре тр па-
на мо рал ним по у ка ма, а мо ра ла ни је би ло, у сва кој ку ћи пун та ван 
ло ги ка, ал’ па ме ти ни је би ло, на сва ком ко ра ку го во ри ло се о штед-
њи и бла го ста њу зе мље, а ра си па ло се на све стра не, а сва ки зе ле наш 
и ни тков мо гао је се би ку пи ти за не ко ли ко гро ша ти ту лу: ’ве ли ки 
на род ни ро до љуб’”.24 

Ово ево ци ра ње чи та лач ког ис ку ства од во ди при по ве да ча у 
пре при ча ва ње књи ге ка ко не би смо мо ра ли да је са ми чи та мо: он 
нам пре при ча ва књи гу чи ји са др жај је лаж у ко ју он ве ру је као у 
нај ве ћу исти ну. Чи та лач ко ис ку ство та ко по ста је ис ку ство ствар но-
сти зе мље у ко јој су сви гра ђа ни од ли ко ва ни (не ки ор де ње гу ра ју 
у ко ли ци ма), у ко јој је идо ло пе ја раз ви је на до пре тва ра ња да ту ма 
ждре бље ња ко ња ше фа по ли ци је у све ча ност, у ко јој се сви ди ве 
стран цу и ну де му при ви ле ги је др жав них на ме ште ња, обра зо ва ни 
кри ју сво је обра зо ва ње, опо зи ци ја је кључ на оп се си ја вла сти, би-
ро крат ски апа рат је огро ман, про бле ми се ре ша ва ју ре зо лу ци ја ма, 
по сла ни ке јед ном ме сеч но на сло бод ним из бо ри ма би ра шеф по-
ли ци је, опо зи ци о ни по сла ни ци при ста ју на сво ју уло гу тек кад за-
до во ље сво је лич не ин те ре се... До ма но ви ће ва са ти ра по кри ва сва 
по ља ре ле вант на у оце ни ста ња де мо кра ти је: по ље др жав но сти и 
др жав не упра ве (че те Ану та упа да ју на југ зе мље а вла сти с гну ша-
њем и пре зи ром кон ста ту ју да су они не кул ту ран на род ко ји ни је 
вре дан њи хо ве па жње), по ље при вре де (ми ни стар при вре де у за кон 
уно си од ред бу да жи то мо ра да успе; ми ни стар има огром ну ад ми-
ни стра ци ју и се ља ке оба ве зу је да че ти ри са та днев но чи та ју или 
слу ша ју чи та ње у се о ским чи та о ни ца ма), по ли тич ко по ље (за ко ни 
се не пре кид но ме ња ју; скуп шти на и по сла ни ци ра де ис кљу чи во 
оно што хо ће вла да), по ље вла да ви не пра ва (ка жња ва се и за по гре-
шно из го во ре ну реч јер то до но си и фи нан сиј ску ко рист) – да ју ћи 
та ко са ти рич ну ре пре зен та ци ју јед не не кон со ли до ва не де мо кра ти је.25 

23 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Бе о град 1983, 425.
24 Ра до је До ма но вић, Стра ди ја, Но ва елек трич на штам па ри ја П. Јоц ко-

ви ћа, Бе о град 1902, 1. Ра ни је исте го ди не Стра ди ја је об ја вље на у на став ци ма 
у Срп ском књи жев ном гла сни ку. 

25 Ви ше о дру штве ним по љи ма ко је те же ста бил но сти у: A. Mi lar do vić, 
L. Že ra vi ca, нав. де ло, 159–180.
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У До ма но ви ће вој Стра ди ји ни је ис пу њен ни је дан од усло ва 
ко ји ма Ран си јер од ре ђу је ми ни мум мо гућ но сти да је дан пред став-
нич ки си стем бу де де мо крат ски („крат ки ман да ти по сла ни ка ко ји 
не мо гу аку му ли ра ти ви ше функ ци ја ни ти се за њих по но во кан-
ди до ва ти; мо но пол на род них пред став ни ка на уче шће у из ра ди 
за ко на; за бра на кан ди до ва ња др жав них функ ци о не ра као пред став-
ни ка на ро да; ми ни ма ли зо ва ње тра ја ња и тро шко ва из бор не кам-
па ње, као и кон тро ла уме ша но сти моћ них еко ном ских ак те ра у 
из бор ни про цес”26), већ је сва ки од њих бру тал но на ру шен (у скуп-
шти ни оста ју исти по сла ни ци и по сле па да вла де; скуп шти на по-
сто ји са мо због при ви да пар ла мен тар не де мо кра ти је док о све му 
од лу чу је вла да; тр го вац све до чи о то ме ка ко се обо га тио уз по моћ 
др жав них ли фе ра ци ја, за тим по ма гао по ли тич ки лист, а сад же ли 
да бу де на род ни по сла ник; у Стра ди ји се из бо ри одр жа ва ју јед ном 
ме сеч но; ми ни стри и вла да има ју сво је ли сто ве). У Стра ди ји се 
нај ве ћи део бу џе та тро ши на бив ше ми ни стре, док се вој ска и чи-
нов ни штво фи нан си ра ју из бу џет ског де фи ци та – про све та се и 
не фи нан си ра („Про све та? Е она, већ, раз у ме се, до ла зи у не пред-
ви ђе не из дат ке”).27 

Сте ва но ви ће во де ло Стра ди ја и ко мен та ри по ла зи од „Пре-
ди сло ви ја” у ко ме по тен ци јал ни из да вач ана ли зи ра де ло ко је је 
до био по штом и раз ми шља о то ме да ли да га об ја ви или не. Он 
ве ру је да се де ло не мо же убро ја ти ни у јед ну књи жев ну вр сту, да 
ру ко пис ни је за вр шен, као и да је реч о бе ле шка ма ко је су „при стра-
сне, нео бјек тив не, пар ци јал не, не пра вед не, не по ште не, страњ ске, 
јед ном ре чи ан ти стра ђан ске”.28 Та ко ђе, из да вач зна да је пр во бит-
на Стра ди ја „ра зу му и на шем на ро ду упр кос по ста ла школ ска 
лек ти ра”.29 Раз ми шља о по ре клу пи сца, о ште ти и ко ри сти од об ја-
вљи ва ња. Обра ћа се пи сцу од ау то ри те та, ко ји му по ру чу је да ау тор 
„ба ље зга ри је” ни је Стра ђа нин јер „ни у јед ном на шем уму ни је 
мо гло на ста ти то ли ко ис кри вље но, по дло, зло на мер но, по ква ре но, 
пер верз но, бу зер ско, са та ни зи ра ју ће, ан ти на род но, не зна бо жач ко 
шти во”.30 Ипак, од лу чу је да штам па де ло уве рен да је осло бо ђен од-
го вор но сти пред „На ро дом, На ци јом и Др жа вом, не за бо ра вља ју ћи 
Пре све ту Ма те ру Цр кву ни од го ва ра ју ће тај не слу жбе”.31 Бе ле шке 
ко је об ја вљу је са др же по гла вља „Про ле ће”, „Ле то”, „Је сен”, „Зи ма”, 

26 Ž. Ran si jer, нав. де ло, 88. 
27 Р. До ма но вић, нав. де ло, 52.
28 Ви до сав Сте ва но вић, Стра ди ја и ко мен та ри, Слу жбе ни гла сник, Бео-

град 2015, 8.
29 Исто, 9.
30 Исто, 11.
31 Исто, 12.
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„Пе то го ди шње до ба”, „На ра во у че ни је”, „И ко мен та ре”, ме ђу ко-
ји ма су по гла вља „На бло гу из да ва ча Стра до-Стра дин” и „Де дин 
те ста мент”. 

Из да вач се на са мом по чет ку раз от кри ва као не ко ко мр зи де-
мо кра ти ју, али и као не ко ко и те ка ко ве што мо же да зло у по тре би 
ње не мањ ка во сти. Уве рен је да је де мо кра ти ја до не ла за бу ну јер, 
за раз ли ку од вре ме на ко му ни зма, ви ше се не зна шта је до зво ље но 
а шта за бра ње но па мо ра да се до ви ја сам. Се ћа ју ћи се ка ко је не-
ка да мо рао да по шту је из да вач ке про це ду ре од при је ма ру ко пи са 
па на да ље, са да уви ђа да не мо ра ни ко ме да од го ва ра и то схва та 
као из раз де мо кра тич ни јег до ба. Ве ру је да га де мо кра ти ја осло ба ђа 
од го во р но сти али не и ау то ри те та, па се за то обра ћа „на шем пи сцу 
чи ја реч ства ра и уни шта ва књи ге, ау то ре и ка ри је ре”.32 Осло бо ђен 
од го во р но сти он об ја вљу је ма ну скрипт, али и „На ра во у че ни је” 
Ко бри це До бри на о то ме ка ко се не сме пи са ти. 

Ју нак Сте ва но ви ће ве Стра ди је је унук До ма но ви ће вог при по-
ве да ча ко ји кре ће да ис тра жи Стра ди ју и пи ше о њој ка ко би по стао 
на след ник де де ко ји је те ста мен том зах те вао да онај ко утвр ди исти-
ни тост ње го вих ре чи мо же и да га на сле ди. Унук са ња ри о ла год-
ном жи во ту до ко га ће сти ћи за хва љу ју ћи на сле ђу. При по ве дач и 
ју нак је стра нац у Стра ди ји. Ње гов иден ти тет се ме ња из по гла вља 
у по гла вље: од од бој но сти и осе ћа ња крај ње дру го сти, пре ко по ку-
ша ја да стек не иден ти тет Стра ђа ни на упо зна ва њем са ин сти ту ци-
ја ма ка кве су Ака де ми ја на у ка и умет но сти или вла да, од но сно са 
исто ри јом, на ци о нал ним ка рак те ром, цен тром и пе ри фе ри јом Стра-
ди је, ње ним оби ча ји ма, Дру штвом књи жев ни ка, ње ним ком па ни-
ја ма (три од њих су име но ва не по чет ним сло ви ма грч ког ал фа бе та, 
а че твр та, ко ја ће их све над ма ши ти, би ће име но ва на че твр тим 
сло вом по ре ду)... све до од лу ке да де ду на пад не у ме ди ји ма, што ће 
му омо гу ћи ти да уђе у вла ду, да оде код Ко бри це До бри на и да се 
ру ку је са пред сед нич ким пре тен ден ти ма Бор ком и Тон гом и та ко 
по ста не пра ви Стра ђа нин, ко ји на кра ју све ча но обе ћа ва да не ће има-
ти по тре бу за сно ви ма. Сте ва но ви ћев ју нак пре ла зи пут од уче не 
ин ди ви дуе (он је ан тро по лог) ко ја же ли да оства ри сво је же ље сти-
ца њем на след ства до ју на ка ко ји же ли да се на ста ни у ко лек ти ву 
и ко ји сво јим за вр шним бе ле шка ма све до чи о ко шма ру у ко ме се 
на шао, из ме ђу оста лог и од би ја њем са ве та свог пси хо те ра пе у та. 
Он је на по чет ку Ран си је ров оп ту же ни де мо крат ски по је ди нац ко ји 
има соп стве не прох те ве и та ко нас све во ди ка про па сти.

Ре цеп ци ја књи ге ње го вог де де опи су је и ње гов пут: док је у 
Евро пи то де ло сма тра но пу то пи сом кроз не по зна то, у Стра ди ји 

32 Исто, 10.
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је схва ће но као пам флет упе рен „про тив стра ђан ског на ци о нал ног 
би ћа”.33 Ње го ва не у спе шна аван ту ра про ла зи кроз ис ку ство пост-
де мо кра ти је јер нај ве ћи део ње го вих бе ле жа ка го во ри упра во о 
ње ном ста њу. Ње го ве бе ле шке по кри ва ју мно го ви ше од по ља ко је 
об у хва та јед на не кон со ли до ва на де мо кра ти ја, ре флек ту ју ћи на тај 
на чин и ста ње ко је на ли ку је пред де мо крат ском а ко је је, ви де ли 
смо, пред ста вље но код До ма но ви ћа – Сте ва но ви ћев текст на ста је 
сле де ћи До ма но ви ћев у ње го вим кључ ним од ли ка ма (але го рич-
но-са ти рич на при ча, има ги нар но пу то ва ње у свет у ко ме ва же 
не ка дру га пра ви ла, пре ди мен зи о ни ра ност ка рак те ра ко ји се мо гу 
пре по зна ти у ствар но сти, гро теск но из об ли ча ва ње са ху мор ним 
ефек ти ма, ди фу зност ту ма че ња...), али је пре суд на чи ње ни ца да оба 
тек ста те ма ти зу ју слич на ста ња, ста ња у ко ја је за па ла де мо кра ти ја.

Ју нак ко ји же ли да по ста не Стра ђа нин от кри ва све ди мен зи-
је ње не де мо кра ти је: ју жну по кра ји ну су осво ји ли ди вљи Ану ти, 
Стра ди ја је де мо крат ска ре пу бли ка за то што је у њој ве ћи на за 
мо нар хи ју, тај не слу жбе че ка ју раз вој де мо кра ти је ка ко би пре у зе-
ле власт (др жав ност и др жав на упра ва); Стра ди ју по се ду ју три 
ком па ни је ко је не пла ћа ју по рез али за то до би ја ју др жав ну по моћ 
(при вре да); Ака де ми ја увек би ра исте по кој ни ке, пар ти је су цен тра-
ли зо ва не, ли де ри ли че јед ни на дру ге, про гра ми пар ти ја се мо гу 
ку пи ти на бу вља ку (по ли ти ка); вла де спро во де „при род ну се лек-
ци ју” уни шта ва њем свих ко ји не во ле Стра ди ју, же не су зло ко је 
мо ра да се пре о бли ку је па три јар ха том (вла да ви на пра ва). Стра ди ји 
не до ста је и ми ни мум де мо крат ског си сте ма да би мо гла да бу де 
на зва на пра вом де мо кра ти јом: на са мом по чет ку, по сле так си сте 
ко ји се њи ме „по слу жио” на ае ро дро му и ко ји му је на ре ђао низ 
сте ре о ти па о на ма и њи ма, ју нак и ау тор бе ле жа ка о Стра ди ји су-
сре ће се са гра фи том „Опет су на ши на вла сти, али са да су ва ши”34 
– исти пред став ни ци по ли тич ко-еко ном ске кла се се сме њу ју на 
вла сти; гра до на чел ник Стра да ко ји се кри је у вла ди јер та мо мо же 
на ми ру да спа ва об ја шња ва ју на ку да „не ко ли ци на мај сто ра без 
ли ца упра вља сви ме”35 па и гла са њем у пар ла мен ту – мо но пол пар-
ла мен та над из ра дом за ко на очи глед но не по сто ји; тра же ћи сво је 
ро ђа ке, ју нак од ла зи у По страд Страд ски, у ко ме сто лу је Па па ја 
ко ме је по диг нут спо ме ник за жи во та и ко ји ће об ја сни ти да се сâм 
иза брао а да су се „гла са чи са мо сло жи ли, да слу чај но ни су дру ге 
би им ти це пе ва ле”36 – др жав ни функ ци о нер се кан ди ду је као пред-
став ник на ро да; то ком кам па ње Бор ка и Тон га обе ћа ва ју да ће 

33 Исто, 13. 
34 Исто, 19.
35 Исто, 226.
36 Исто, 163.
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за ве шта ти сво је ор га не Ме ди цин ском фа кул те ту уко ли ко по бе де 
на из бо ри ма, из бо ри се са зи ва ју пе ри о дич но и све спо ља ли чи на 
дру ге де мо кра ти је, из бор ни про цес чи не обе ћа ња, пре те ри ва ња и 
прет ње – очи глед но да кам па ња за из бо ре ни кад не пре ста је, већ 
се са мо пе ри о дич но ин тен зи ви ра; моћ ни еко ном ски фак то ри не 
са мо да су уме ша ни у из бор ни про цес већ и у до но ше ње од лу ка – 
гра до на чел ник Стра да из над сво је фо те ље др жи фо то гра фи ју вла-
сни ка нај ве ћих ком па ни ја у Стра ди ји и кад год тре ба да до не се 
не ку од лу ку зна шта мо ра да учи ни. Још то ком про ле ћа, на по чет ку 
свог бо рав ка у Стра ди ји, ју нак по чи ње да ми сли и осе ћа као Стра-
ђа нин „не бо је ћи се ни чи јег зна ња ни ти ле кар ске ин тер вен ци је”.37 

Ју нак у ка фан ским раз го во ри ма по ку ша ва да схва ти при ро ду 
по ли тич ког си сте ма. Пр во му се чи ни да је тер мин пар то кра ти ја 
ре ше ње про бле ма, али уви ђа да се ни шта у Стра ди ји не мо же об ја-
сни ти јед ном реч ју. У грч ком тер ми ну ка ки сто кра ти ја про на ла зи 
ре ше ње ко је са вр ше но од го ва ра ста њу де мо кра ти је. Ка ки сто кра-
ти ја је вла да ви на нај го рих, „то јест оних ко ји ниг де друг[д]е не би 
мо гли до ћи до вла сти, због пре кр ше них за ко на и по чи ње них не-
по доп шти на, због ма на ко је не мо гу са кри ти, због не спо соб но сти 
или не зна ња, због раз ме тљи ве бе стид но сти и јав ног не мо ра ла”.38 
Ме ђу тим, ка ки сто кра ти ја је оми ље на у Стра ди ји и сма тра се нај бо-
љим на чи ном за упра вља ње „за то што укљу чу је и оне на дну би ло 
ко је вр сте, про ма ше не, од ба че не, штет не, про па ле и мах ни те, па 
је, след стве но то ме, са вр ше но де мо крат ска, пра вед на, ху ма на, 
јед ном ре чи на род ска, ис пра вља све гре шке ко је су по чи ни ли бог, 
дру штво не јед на ко сти, др жа ве ла жне за пад не де мо кра ти је и на о па-
ка људ ска при ро да”.39 Стра ђа ни и Стра ђан ке иду и да ље од оду ше-
вље ња ка ки сто кра ти јом и ми сле да је она за пра во „из раз при род-
не сло вен ске де мо кра ти је, ви спре ног ду ха и слав не тра ди ци је”.40 

*

До ма но ви ће ва Стра ди ја ни је до вр ше на – пре ки ну та је на ја-
вом од ла ска код цр кве ног по гла ва ра ко ји са мо што је за пе вао по-
бо жне пе сме над кoфером стран ца за ко га сви ве ру ју да је до нео 
по зај ми цу вла ди. Сте ва но ви ће во де ло Стра ди ја и ко мен та ри на 
сво јим по след њим стра ни ца ма огла ша ва сво је не по сто ја ње у вир-

37 Исто, 57–58.
38 Исто, 63. Тран зи ци ја и при ва ти за ци ја ко ја пре тен ду је на веч ност јер увек 

оста је не што што се мо же пре тво ри ти од оп штег до бра у при ват но, пред ста-
вља ју ре чи ко ји ма се у Стра ди ји све об ја шња ва. 

39 Исто. 
40 Исто, 65. 



497

ту ел ном све ту да на шњи це. И До ма но вић и Сте ва но вић зна ју шта 
оче ку је са ти ри ча ра. До ма но вић у тек сту „Раз го вор с де мо кра ти-
јом” све до чи о свом пи са њу на сле де ћи на чин: „Вр ло скуп за нат. 
От ка ко сам по чео пи са ти, пи сао сам искре но без ика кве зад ње на-
ме ре и за све то са мо сам имао огром не ште те, те шких да на, разо-
ча ре ња, увре да, кле ве та, го ње ња, от пу шта ња из слу жбе”.41 За и ста, 
већ ме ђу пр вим при ка зи ма Стра ди је на ла зе се за мер ке. Иа ко се 
при зна је естет ска пред ност овог де ла у од но су на ње го ва ра ни ја 
оства ре ња, као и да је ау тор срп ски па три о та „ко ји од ја да због 
сви ју ових из о па че них при ли ка не мо же че мер, што му се на ду шу 
из лио да отр пи, но се сме је и ру га, али је го рак ње гов смех а још 
гор че ње го во ру га ње”, за ме ра му се то што по је дин ци ма при пи су-
је оп шти ка рак тер: „Пре ма ње го вом опи су у Стра ди ји не ма та мо 
ни јед не ће ли ји це ор ган ске ко ја би би ла здра ва, а то нит је мо гу ће, 
нит је ве ро ват но а ни је ни исти ни то”.42 Ме ђу До ма но ви ће вим пр вим 
оце њи ва чи ма би ло је и оних ко ји су га оду ше вље но по здра ви ли. 
Је дан од њих је и Ми лан Са вић, ко ји је, при ка зу ју ћи До ма но ви ће 
дру ге при по вет ке, ис ка зао уве ре ње да се са ти ром мо же укло ни ти 
„те шки, на бу бре ни и већ смр дљи ви пришт на те лу на ро да срп ског”, 
као и да је пи сац сво је спо соб но сти ста вио „у слу жбу иде ал не свр хе, 
као до бар син сво га на ро да”.43 

Сте ва но ви ће ва Стра ди ја се са ма су о ча ва са кри ти ка ма јер 
по зна је До ма но ви ће во ис ку ство. Прет по след ње по гла вље („И ко-
мен та ри. На бло гу из да ва ча ’Стра до-Стра дин’”) са др жи ко мен та ре 
бе сних, огор че них, не за до вољ них чи та ла ца. У јед но ме од њих је 
Сте ва но вић ау то и ро ни чан (чи та о ци за ме ра ју пи сцу по вра так на 
по ступ ке ствар но сне про зе), док у оста лим ко мен та ри ма раз от кри-
ва оче ки ва ну пост де мо крат ску мр жњу пре ма књи жев но сти ко ја 
крај ње суб вер зив ном са ти ром пред ста вља по ли тич ку и кул тур ну 
са мо зва ну ели ту Стра ди је. Ко мен та то ри, ме ђу ко ји ма су и не ки 
од ју на ка де ла, твр де да зна ју ко је пра ви ау тор, из но се сво је ра си-
ја ли стич ке и ра си стич ке ста во ве, је дан од њих чак пи ше ми ни стру 
по ли ци је јер је ау тор Стра ди је по бе гао са ње го вом па три от ски 
на стро је ном же ном ко ја га је по се ћи ва ла с на ме ром да са ку пи до-
ка зе, Дру штво књи жев ни ка по ри че да их је ау тор ика да по се тио, 
тра жи се про гон ство за ау то ра... Сте ва но вић на кра ју де мон стри ра 

41 Ра до је До ма но вић, „Раз го вор с де мо кра ти јом”, Са бра на де ла 3, прир. 
Ди ми три је Ву че нов, Про све та, Бе о град 1964, 455.

42 Нед., „Ра до је До ма но вић. Стра ди ја. I. Бе о град. Но ва Елек трич на Штам-
па ри ја Пе тра Јоц ко ви ћа. 1902.”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 217, св. 1, 1903, 111.

43 Ми лан Са вић, „Ра до је М. До ма но вић. Кра ље вић Мар ко по дру ги пут 
ме ђу Ср би ма. Дан га. Во ђа. Бе о град. Из да ње књи жа ре Вел. Ва ло жи ћа. 1901”, Ле-
то пис Ма ти це срп ске, књ. 212, св. 2, 1902, 119–120.
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да је пост де мо кра ти ја уки ну ла сва ку по ле ми ку пре тво рив ши јав ни 
про стор у огла сну та блу за де нун ци ја ци је и про мо ци ју соп стве них, 
не из о став но пар ти ку лар них ин те ре са. Књи жев ност, ако би кре-
ну ла пу тем ар ти кли за ци је, ако би се опре де ли ла за по пу ња ва ње 
пост де мо крат ског зах те ва за кул ту ром ко ја је ди но опо на ша спек-
такл ко ји је по стао свој ствен и по ли ти ци, мо же је ди но да бу де на 
гу бит ку слу же ћи као сред ство хи бер но те ра пи је. 

До ма но вић је, и по ред свих те шко ћа ко је су на ста ле по сле 
ње го вих по ку ша ја да се укло ни пришт са те ла, са чу вао до вољ но 
по ве ре ња у де мо кра ти ју. Он под се ћа де мо кра ти ју на ње но ста ње 
у вре ме ка да је би ла сврг ну та са тро на, на вре ме ка да је од ње на-
пра вље но стра ши ло, кад је по слу жи ла да пре пла ши свет ка ко би 
се под ње ним име ном по де лио плен: „Ка ко год ко ме за тре ба, та ко те 
и пред ста вља. На чи ни ше те и ба у ком и чу дом не ви ђе ним, стра ши-
лом, и сме шном и сил ном и сла бом”.44 Али, и по ред све га, он ве ру је 
у ње ну по бе ду, у њен вас крс, пред ла жу ћи да се пре ки не са де ма-
го ги јом, да се пре ки не са ла жи ма, да се не ћу ти већ да са да отво-
ре но го во ри, да ин те лек ту ал ци пре ста ну са по др шком вла да ри ма 
шта год ови да учи не. На ма оста је да на сле ди мо До ма но ви ће во 
по ве ре ње у де мо кра ти ју, да ин си сти ра мо на ис пу ње њу ми ни му ма 
де мо крат ског си сте ма (Ран си јер), али и на оства ри ва њу ам би ци-
о зни јег про јек та де мо кра ти је (Кра уч) у ко ме ће књи жев ност мо ћи 
да бу де ве сник де мо кра ти је ко ји ни је под ле гао ар ти кли за ци ји – та ко 
да цен зор ско-тр жи шни им пе ра тив из „На ра во у че ни ја” Сте ва но-
ви ће ве књи ге (књи гу или за бра ни ти или об ја ви ти у сто при ме ра ка 
и не про да ва ти је) бу де у пот пу но сти обе сми шљен. 

44 Р. До ма но вић, „Раз го вор с де мо кра ти јом”, 467.




