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КЊИЖЕВНОСТ,ИСТИНАИ
ЦЕНЗУРА

Сажетак: У ра ду се ис тра жу је од нос књи жев но сти и исти не по
ла же њем од прет по став ке да овај од нос у ве ли кој ме ри од ре ђу је 
да на шњи ин те рес пу бли ке за од ре ђе но де ло, ин те рес књи жев не 
кри ти ке и мар ке тин шке про мо ци је. На при ме ру ли сте нај чи та
ни јих књи га у 2013. го ди ни по ка зaно је у ко јој ме ри са мо пред ста
вље на исти на де ла ути че на ин те рес пу бли ке али и у ко ли кој ме ри 
оче ки ва ње по зна те исти не об ли ку је де ла. У за кључ ку ра да до ла зи 
се до ста ва да исти на на се бе пре у зи ма сво је вр сну уло гу цен зу ре 
ко ли ко и ау то цен зу ре де ла у на ста ја њу. 

Кључнеречи: исти на, срп ска књи жев ност, цен зу ра, нај чи та ни је 
књи ге

Књижевностисвеувезисањомопседапроблемистине.1И
такојеодсамогпочеткаразмишљањаокњижевности.Од
носизмеђуистинеикњижевности(формулисанкаоистина
књижевности,књижевнаистина,откривањеилисазнавање
истине у књижевномделу, вредносниили критички суд о
књижевностиформиранузависностиодповерењауњену
истинитост...) непрекидно сеуспостављабезобзирана то
далићебитиоспораваниливеличан,препознаткаоважан
илисматранирелевантним.Нереткосе,узависностиодтога
какавсеодносуспостављапремаистиникњижевногдела,
правиизборилиуспостављахијерархијаизмеђудела: јед
ноставнијеречено,речјеоизборуизмеђу,рецимо,реализма
иромантизма, лирскепесмеиисторијскогромана схваће

1 Радјенастаоуоквирупројекта„Аспектиидентитетаињиховооблико
вањеусрпскојкњижевности”(178005)којифинансираМинистарство
просвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЋ



41

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЋ

ног као дело које познаје своју референцијалност, између
истинепотврђенеулектиридискурсаобразовногсистемаи
њеногизневереноглицау,например,первертованомпеда
гошкомроману,измеђунеограниченогповерењаукњижев
ноделоилињеговогодбацивањакаоутицајногуизградњи
идентитета.

Сусретистинеикњижевностијесамоједноодместанако
јимаистинасусрећесвојеатрибуте,магнетскиихпривлаче
ћиузсебе.Истинаатрибутепривлачиуонојмериколикоје
саманестабилна.Билобиважнопратитиједнулингвистич
кустатистикуоблизиниистинеињенихатрибутанесамоу
књижевностивећиујезикуунајширемсмислу.Далибире
зултатипотврдилидаистинаможедаопстанебезатрибута?
Уверенисмодасетонебидесило.Истинаумедабудегола,
једна, горка, јединствена,невероватна,божја, једноставна,
поетска,неугодна,последња,апсолутна,релативна,универ
зална,национална,историјска,огољена,окрепљујућа,сле
па,болна,права,варљива,немогућа,чињенична,заводљи
ва, тајанствена... али и књижевна. У промењеном односу
атрибутаиистине,уједнојистиникњижевностиуместоу
књижевнојистинимоглибидабудуочуванипоследњитра
говиникаддокрајадосегнутеиувекизноваоспораванеау
тономијекњижевногделаицелoкупногпољакњижевности
–таданебиистинаодређивалакњижевноствећбикњижев
ностибилоостављенопољеслободеданезависиниусвојој
генезиниусвојојрецепцијиодистиненајчешћесхватане
каоподударностисказаисветачињеница.

Пречестоје,дакле,односпремаистинииодноспремакњи
жевности.Односповерењаилинеповерењаукњижевност
градисенаосновусхватањаистинеимогућностидаонабу
деприсутнаукњижевномделу.Музе,бог,узорно,реалност,
несвесно, историјско или релативно али и митско, рели
гијско,поетичко,психолошко,идеолошкоилифилозофско
представљајупољаукојимакњижевностпроналазијемство
својеистине.Наравно, процесистовремено течедвосмер
но:дискурскњижевностисеобликујеускладусазахтевима
владајућихдискурсаколикоихиобликујеалиипреобража
ва–управосувременапреображајавладајућихдискурсаи
оријентириисторијекњижевностикојаихрегиструјекако
би оправдала своје постојање и разлику у односу на дру
гекњижевнедисциплине.ДоПлатона јемогућеповерење
измеђупесничкогделаињеговогмитскогреферента,рели
гијскакњижевностнећенасинтересоватиуколиконемамо
поверењеуподударносткњижевногињеговогрелигијског
референта, експерименталнироманповерењепроналазиу
свомметоду,надреализамудиректномпреношењумисли...
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Реклобиседакњижевностинијемогућабезодносапове
рењауњенуистинитост.

Каконамјенамерадауовомрадуговоримооодносукњи
жевностииистине,сматрамодајеважнокренутиоданали
зеодносачиталацауСрбијипремаистиникњижевногдела,
односноодпокушајадауочимодалисеинтересукусафор
мираузависностиодобећанеистине–далиседоистине
долазикроздијалогсаделомилисеобећањубеспоговорно
верује.Заобилазећиутицајкурикулумаалиидугогтрајања
схватањакњижевностикаокључнесимболичкерадњеуус
постављањуколективногидентитета,чининамсеважније
дасеусадашњемвременууочивезаизмеђуделаипубли
ке (коликоивезаизмеђупубликеидела)која јеодређена
ауторскомедијским посредовањем колико и променама у
културинасталимпослепадаБерлинскогзидаисвегаоног
штојепослетогауследило.Нашајепретпоставкадауправо
ододносаделапремаистини,очекиваногодносаповерења,
којисвечешћеподразумевајучитаоциалииауториикрити
чари,зависибудућносткњижевности.

Михаил Берг (Михаил Берг), када говори о статусу руске
књижевности,кажедасеуРусијидеведесетихгодина20.
векадесионаглипреображајположајакњижевностиусоци
јалномпољутакода„инерцијарецепциједоданаданашњег
оцењује то дешавање као катастрофу”.2 Берг као разлоге
нестајања логоцентричне (текстоцентричне) оријентације
рускекултурекојесеодигралокаснијеидалекоболнијеод
истоветне промене у западноевропским и северноамерич
кимкултурама,видиуследећем:промењенисузахтевима
совногпотрошача,укинутасуцензорскаограничења,опало
јеинтересовањезарелигију,победилојелиберализам,свеје
снажнијаконкуренцијадругихпоља,„укључујућиповећа
њемоћисредставазамасовноинформисање”.3Бергразлоге
овакве промене дели на оне који су последица припајања
Русијесветскомкултурномпростору (мибисмопререкли
да су они резултат глобализације) и на специфично руске
међукојимасеналазеследећифактори:усовјетскомпери
оду речи је био наметнут идеолошки подтекст, социјални
статусмасовнекултуреинаучнихдисциплинајеунапређен,
увећана јеразноврсностизвора забаве,информацијаиси
стемавредности(такојесуженаобластопштихинтересова
ња),суженојеиидеолошкопољеиповећанавредностуоби
чајеногживота,односноречјеопромени„очекивањаувези

2 Берг, М. (2011) Ли те ра ту ро кра ти ја, Београд: Службени гласник, 
стр.271.

3 Исто,стр.272273.
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саиновативношћукултуре,књижевностииуметности,када
друштвовишенерачунадаћеодкултуредобитиготовмо
делзаобликовањеживота,негосесаглашавасапроцесом–
којисеодвија,наравно,несамоуРусији–потискивањакул
туреизсфереозбиљногживотаусференедељнезабаве”.4 

На пољу културе у Србији такође се деведесетих година
20.векаодигралазначајнапромена–непрекиднајадиковка
надкултуромдоданаснепрестаје.Установекултуре,изда
вачкекуће(чинесепосебногласним)алиипојединцине
прекиднојадикујунадлошомкултурномполитикомдржа
ве захтевајућивећасредства.Веомасуреткигласовикоји
бипроблематизовалиучешћедржавеињеногидеолошког
апаратаунастајањукултуреупотпуностиподржанедржав
нимновцем.Некиодразлогакојисудовелидогубиткало
гоцентризмауРусијиприсутнисуиуСрбији–конзумент
масовнекултурепромениојесвојаочекивањасаширењем
телевизије,радија,интернетаиштампанихмедија;цензор
скаограничењаједнопартијскедржавесупостепенослаби
ладабипривиднопотпунимнестајањем(преобликовањем
свогприсуства)отворилапуткомпензацијизапостављеног
националног идентитета; масовна култура је омасовљена
докрајњихграница–њенсоцијалнистатус јепомеренка
афирмативном вредновању; научне дисциплине су добиле
својеместоумасовниммедијимакрозповећаноприсуство,
рецимо,политичкиханалитичара,социолога,економистаи
других експерата – наравно, ово је праћено огромномна
јездом квазистручњака који су успели да подрију и само
ткивоУниверзитета.Религијскојеврлоуспешнопронашло
својеместоусавременојкултури,посебноукњижевности
паједанасмогућеговоритиорелигиознојкњижевностико
јаокупирасвевећидеокњижевногпоља.5Садругестране,
присутнисуибројниалидалекомањевидљивипокушаји
скретањасаглавнихкултурнихиуметничкихтокова.Кул
тура у Србији, захваћена глобалним процесима, одговара
опису Арџуна Ападураја (Arjun Appadurai): „Главна осо
бинаданашњеглобалнекултуре јеполитикаузајамногна
стојањаистостииразликедаједнадругуканибализујуина

4 Исто,стр.274.
5 Доовогаједошлозбогнесигурногположајаистинеупостмодерни.Га

дамер,Х.Г.(HansGeorgGadamer),противећисенеутрализацијиистине
упоезији,кажедаонаобећаваистину:„Нијенималослучајноштосе
Гадамеровпојамобећањакојетекстносинајбољеразуменапримеруре
лигиозногтекста”(Kvas,K.(2011)Isti na i po e ti ka, NoviSad:Akademska
knjiga,str.69).
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тајначинуспешнопоништедвојнуидејупросветитељствао
тријумфалнојопштостиипобуњенојпосебности”.6 

Литературоцентричност се односи на ослабљени положај
књижевности у сусрету са конкурентскимпољима.Међу
тим, док литературоцентричност слаби, увећава се прису
ствоипојачаваутицајкњиге.Ламентнадопадањемтиража
књижевнихделапраћенјеогромнимбројемаутора–често
сечуједаимавишеилибарједнакописацаколикоичитала
ца.Ипак,некаделаимајувеликетиражекоједостижупонај
вишезахваљујућисоцијалномстатусуњиховогауторакоји
јестворенчестимприсуствомумедијимаалиичињеници
даседистрибуцијакњигавеликогтиражаобављапрекорас
прострањенемрежепродајеновина.

Народна библиотека Србије објављује резултате најчита
нијих књига у библиотекама током једне календарске го
дине.7 Заиста, у већини случајева је речо књигама анео
књижевнимделима.Последњаобјављеналистанајчитани
јихкњига,којуможемосматратиирепрезентацијомчита
лачког укуса схваћеног у најширем смислу, садржи веома
симптоматичнезнаке.Међу25најчитанијихкњигау2013.
годинизаиста јенајвишекњигаанајмањекњижевнихде
лакоја бибилаизузета од анализењиховогодносапрема
истини.8Налистијенајвишеауторакојисупрофесионално

6 Apaduraj,A. (2011)Kul tu ra i glo ba li za ci ja,Beograd:BibliotekaXXvek, 
str.70.

7 Награда за најчитанију књигу додељује се од 1973. године (први до
битникјебиоМ.ЦрњанскизаРо ман о Лон до ну;међудобитницимасе
налазеМ.Лалић,М.Булатовић,Д.Ћосић,А.Тишма,М.Ковач,С.Се
ленић,Д.Албахари,Д.Медаковић,М.Селимовић,М.Павић,Д.Не
надић... (листа је доступна на адреси http://www.nb.rs/pages/article.ph
p?id=8976)). Године 2006. је промењен начин додељивања награде на
иницијативутадашњегуправникаНароднебиблиотекеСрбије,Сретена
Угричића,такодасеизмеђу25најчитанијихкњигабиранајбољакоја
нијесамонајчитанијавећпоседујеуметничке,научне,културнеипро
светневредностиалиипрофесионалниквалитетпродукцијеиопреме.
Угричићеваиницијативајеполазилаодставада„нијемогућеинститу
ционално раздвојити одговорност за статистичку стручну евиденцију
ододговорностизапромоцијувредности”(Пи смо Сре те на Угри чи ћа о 
ре де фи ни са њу про фи ла на гра де,www.nb.rs/pages/article.php?id=8976,1.
3.2014.године).

8 Налистије26насловајерсенапоследњемместуналазедванасловаса
истимбројемпоена:Ве ли ки рат, АлександарГаталица;Пи смо го спо ђе 
Вил ме, ЈеленаБачићАлимпић;Ду ге но ћи и цр не за ста ве, ДејанСтојиљ
ковић;Си ме о нов пе чат, ВањаБулић;Јо ва но во за ве шта ње, ВањаБулић;
Сјај у оку зве зде, ЉиљанаХабјановићЂуровић;Го ди на про ђе, дан ни
кад: днев ник јед не ро би је, ЖаркоЛаушевић;Ду го веч ност: ко мен ди ја del 
ar te, СветиславБасара;Бли ста во и стра шно. Део 2, БекимФехмиу;Ти 
си ме ни све, ВеснаДедићМилојевић;Bo na via, ДраганВеликић;Та мо 
да ле ко, ВукДрашковић;Via Ro ma na, ВукДрашковић;Зна ме ње ан ђе ла, 
ДејанСтојиљковић;Дру га књи га: днев ник јед не ро би је,ЖаркоЛауше
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повезанисателевизијом,билодасутелевизијскиводитељи
иновинариилиредовнигостизабавнихемисија(ЈеленаБа
чићАлимпић,ВањаБулић,ВеснаДедићМилојевић,Исидо
раБјелица,БранкицаСтанковић), глумции једанредитељ
(ЖаркоЛаушевић,БекимФехмиу,ЕмирКустурица).Нали
стисеналазеиједанполитичариписац(ВукДрашковић),
ауторкепопуларнихкњига (ЉиљанаХабјановићЂуровић,
МаријаЈовановић),„човеккојизна”9(ДејанЛучић),писци
СветиславБасара,АлександарГаталица,ДраганВеликић,
ЗоранВ.Момчиловић,ВладимирАрсенијевићиДејанСто
јиљковић.Најчитанијиписац јеА.Гаталицашто је свака
копоследицаНИНовенаградедодељенезароманВе ли ки 
рат.Дакле,међунајчитанијимкњигаманалазеседела (8
од26!)самошестписацакојекњижевнакритикапрепознаје
каоуметничкирелевантнебезобзиранањиховемеђусобне
разликеилиосцилацијеувредновањуњиховихдела.10 

Већина најчитанијих књига уСрбији 2013. године рачуна
наистинитостсвогдискурсабилодаточинисвојимжан
ровскимопредељењем,билодакњижевнакритикаилисам
издавач у практичним критикама књиге говори о њеној
истинитости.ДвекњигеЖаркаЛаушевића,(ауто)биограф
ске књиге Бекима Фехмиа, Исидоре Бјелице и Бранкице
Станковић јаснимжанровскимопредељивањемсусаморе
презентоване као истините. Остале књиге се препоручују
као места привилеговане истине јер откривају „скривену

вић;Mein Kampf, СветиславБасара;По ла ду ше: исто риј ска ме ло дра ма 
за сно ва на на ма шта њи ма о ве чи тој љу ба ви и исто риј ским по да ци ма из 
ар хи ва, ВеснаДедићМилојевић;Без на де жна пра зни на: ро ман, Зоран
В.Момчиловић;Лет: ро ман, ВладимирАрсенијевић;Ава то или Же на 
по след њег де спо та: по ли циј ски Тви тер ро ман, ИсидораБјелица;Сун це 
ме ни, сун це те би, ВеснаДедићМилојевић;Ки не ска осве та, ДејанЛу
чић;Зву ци из под мор ни це: ро ман, МаријаЈовановић;Спас, ИсидораБје
лица;Сто ја да, ЕмирКустурица;Ин сај дер, мо ја при ча, БранкицаСтан
ковић.Листајепреузетасаадресеwww.nb.rs/pages/article.php?id=23418,
1.3.2014.године.

9 http://www.dejanlucic.net,2.3.2014.године.
10Важно јенапоменутида јерецепцијаЉиљанеХабјановићЂуровићу

књижевној критици веома противречна и креће се од непризнавања
било какве вредности до беспоговорног афирмисања (два текста вео
ма упечатљиво говоре о томе: Ivanović,N. (2000)ZaposedanjeDrugog
imanipulacijaženskimpismom,Rečbr.59/5,Beograd,str.199243.каои
Стојилков,А.ВизантијаисавременоженскописмоуСрбији:положај
женеу византијскомдруштву, у:Ви зан ти ја у (срп ској) књи жев но сти 
и кул ту ри од сред њег до два де сет и пр вог ве ка, приредиоБошковић,
Д. (2013),Крагујевац:Филолошкоуметничкифакултет, стр. 197213.)
Судећиповременскојдистанциодтринаестгодинаизмеђуовадватек
стаисобзиромнатодасамаЉ.ХабјановићЂуровићодричевредност
књижевнекритике,питамоседалијеприсутностовеауторкеивели
ка читаностњених књига религиозне тематике довела у искушење и
академскукритику.
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истинуоједнојнесвакидашњојвојвођанскојпородици”(Ј.
БачићАлимпић),њихови јунациразоткривајузаверу„која
седешавана[sic!]иокоСветеГоре”илиоткривају„тајну
скривену у цртежима имонограмима” (В. Булић), садрже
одговоре на питања „како насДухСветинадахњује и ис
пуњава...какодабудемоспремнизаОсмидан”(Љ.Хабја
новићЂуровић),служекаоместопрепознавањажена„које
субилеостављене”(В.ДедићМилојевић),приближавајусе
„иисторијскојиуметничкојистинионама,некадашњима
и садашњима” (В.Драшковић),љубавнеприче уњима су
заснованена„историјскимподацимаизархива”(В.Дедић
Милојевић), прелазе све границе „у потрази за истином”
(И.Бјелица), уводенас „у тајнемасона,њиховихобичаја,
скривеногначинаговора,системаскупљањаинформацијаи
утицајанадогађаје,умеханизмеобавештајнихслужби,њи
ховихобманаиманипулацијасвешћу”(Д.Лучић),немогу
дасепореде„нисаједномдругомкњигомпоискрености,
емоцијамаалинивеликомбројутајниирецепатакојеаутор
каоткрива”(И.Бјелица).Ниделавреднихкњижевниканису
избеглаповезивањесаистином,патакоСтојиљковићевију
наци„кореспондирајусаонимштознамооњимаизсачува
нихстароставнихсписа”аисторичариихнећедраматично
оспораватиилинавеликохвалити,Басаринроманразоткри
ва„лицеиналичјенашегменталитета”аАрсенијевићуво
ди „галерију историјских личности”.11 У овом последњем
случају,кадаприметимодаувођењеисторијскихличности
уАрсенијевићевомромануимавезесаочекиваномистином
деланебавимосеанализомсамогделавећуказујемонаоно
што јепосталопреовладавајућиставосрпскојкњижевно
стиатојечињеницадасесвакикњижевниконтактсаисто
ријомнужнореализујекаоистинит.12 

11Сви претходни цитати преузети су са адресе http://knjigainfo.com,
2.3.2014.године.

12Односсрпскекњижевностииисторијејевеомачестоуспостављанпри
вилеговањемисторијског.Тако,ЈованДеретићкажедајесрпскакњижев
ност„усвимпериодимасвогпостојања[...]уисторијиналазилаглавни
апонекадскоројединипредмет”каоида„историчност,нефикционал
ност,каоформативноначелоимазначајнуулогуиуновојкњижевности,
иако је ова заснована на систему у којемфикционалност представља
темељнипринцип”(Деретић,Ј.(1983)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,
Београд:Нолит,стр.18,19).Садругестране,Љ.ХабјановићЂуровић
своје неограничено поверење у истину књижевности али и историје
преносиинаАлександруСтојилковкојаћесамојЉ.ХабјановићЂуро
вићпрепуститидаговориоистинитостисвојихдела:„Духовнициклус
чинеистинитепричеоистинитимдогађајимаиликовима,имаконтуру
којуморадаследи.Недопустиво јеизмишљатиоисторијскимлично
стима”(цитиранопремаСтојилков,А.нав.дело,стр.210).Упечатљив
примерданашњегодносаизмеђуисторијскеикњижевнеистинепред
стављаитекстРадошаЉушићаоБасариномроманусотији,По че так 
бу не про тив да хи ја. УовомтекстуЉушићоБасариговорикаоописцу
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Полазећи од става да је истина „једно од средишњихфи
лозофских, књижевнотеоријских и естетичких питања”,13 
КорнелијеКвасусвојојвеомапрегледнојстудијиосхватању
истинекодПлатона,АристотелаиХорацијанијепропустио
приликудаговорииосавременимпоследицамаПлатоновог
иАристотеловог схватањаистине.Квасразликујепетмо
дела истине у књижевности (миметички, епистемолошки,
етички,модел аутентичностиифигуративнимодел).14Да
кле,истинаукњижевностијеприсутнабилодакњижевно
делокореспондирачињеничнојилипарадигматској ствар
ности, води до знања путем виртуелног искуства, доноси
моралнасазнања,поистовећујеискреностсаистиномилиу
својојфикционалностисадржисазнајнуфункцију.Свихпет
моделаистинеукњижевностимогућејепрепознатиувећи
нинајчитанијихкњига2013.годинеитобезпосебногхер
менеутичкогнапора:паратекстуалнизнаци(дневник,исто
ријскамелодрама,мојаприча, успомене, бруталноискрен
запис,полицијскиТвитерроман),социјалнопрепознатљив
статусауторакојијепотврђенприсуствомумедијимакоји
претендују на монопол истине, религијска референцијал
носткаоимаркентишкорецензентскиодломцикојинеза
обилазедаскренупажњунаистинитостдела–довољносу
речити.15Истинауњимасенајчешћепредстављакаочиње
нична(уоквирумиметичкогмодела)иликаокомбинација
другихмоделаистине(например,националнопарадигмат
ска,сазнајнаиморалнакодВ.Булића).Већинакњигасали
стезнада„чињеничнаистинајеоноштопродаједело“каои
даће„публикаопроститигрешкеуметности,ичакпропусте
уприповедномпоступкуодржавањанапетостиуизношењу
оваквеврстеистине”.16

„спорних” знања, који својим„измишљотинама”обешчашћујеи смрт
свеца,незналицикојанепознајени„елементарнечињенице”,којипо
реднезнањапоседујеи„самомржњусопственеповести”,представнику
пијанихприповедача, средњошколцукојиблатинародињеговупове
сницуасвезатоштосе„нијепоиграваоисторијомсвогнарода”већју
је„нанедопустивначинзлоупотребио”(Љушић,Р.Басаринеисторио
графскебаханалије,Ле то пис Ма ти це срп ске,књ.487,св.12,стр.225).

13Kvas,K.нав.дело,стр.9.
14Исто,стр.4452.
15Моглабисеупутитизамеркаоваквомначинуанализеданеразликује

књижевна и некњижевна деламеђу најчитанијим књигама.Међутим,
већинакњигасалисте,билодасужанровскипозициониранеустабил
нимкњижевнимжанровима(роман,приповетка)билодасепозициони
рајууобластиграничнихжанрова((ауто)биографија,дневник,успоме
не)неузмичепредсвојомнелитерарношћувећјеподстиче,оправдано
илине.

16Abot,H.P.(2009)Uvod u te o ri ju pro ze,Beograd:Službeniglasnik,str.232.
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Инсистирањемнаистиниињенимпривилеговањемукњи
жевномделустварасепроцепууметничкомкрозкојипро
дире конкурентски дискурс: књижевност се повлачи пред
најездомистине.Књижевноделобидапреузмеулогуду
ховнихнаука,паидасамопостанењиховоделојерхипо
стазирасвесвојеинтересекаједном–преношењу,открива
њу,показивањуи,изнадсвега,учвршћивањуистине.

Гадамер,кадаговориоистиниудуховнимнаукама,подсећа
наснаимперативкојисеможеданасуСрбијипрепознати
као неприкосновено наметнут: „Притисак интереса при
вредеидруштваоптерећујенауку”.17Дооваквогзакључка
Гадамердолазиполазећиод става да духовненауке следе
образацразвојаприродних,каоида„увидуусловљеност
свегсазнањаодисторијскихидруштвенихмоћикојепокре
ће савременост, не значи само теоријско слабљење нашег
поверењаусазнање,негоистварнунемоћнашегсазнања
насупротснагамавољестолећа”.18Збогтогасудуховненау
кестављенеу„службутихтенденцијаипроцењујусепрема
моћикојуњиховасазнањазначеудруштвеном,политичком
илинекомдругомсмислу.Такоонепојачавајуутисаккоји
моћостављанањих”.19Акоуједнојкултурипреовладаукус
заистиномиакотаистинажелидасереализујеуделукоје
себесамопредстављакаокњижевно,неизбежноседешава
повлачењекњижевног.Књижевнопоље се самопривидно
не сужава јер га попуњавају многобројне истине које ре
флектујуутицајмоћинањихалииодржавајутуистумоћ.
Гадамерјенедвосмисленкадговориопритискукојиизну
транапададуховненауке:„онесусамеуопасностидасма
трајуистинитимоноштоодговараинтересиматихсила”.20 
Акосекњижевностпоистоветисадуховномнаукомилипо
потребиувексанекомдругомјерсеодњезахтеваистина
којапотврђујепозициједруштвенемоћи,беспредметнаби
биларасправаоистиниукњижевномделу–кадмоћочеку
јеистину,очекивањећеибитииспуњеноунепроблемати
зованомконсензусукојиједанасмогућјединоузмедијско
посредовање,односноузслеђењеекономскелогике„књи
жевне и уметничке индустрије која, тргујући културним
добрима као било којим другим, даје предност дифузији,
тренутномипролазномуспехукојисемеринпр.тиражима,
изадовољавасеприлагођавањемвећутврђенимзахтевима

17Гадамер,Х.Г.(1996)По хва ла те о ри ји,Подгорица:Октоих,стр.48.
18Исто.
19Исто.
20Исто,стр.52.
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купаца”.21ПјерБурдије(PierreBourdieu)примећујеида,на
супрот„антиекономској”економијичистеуметностикојане
ствараделазапубликувећсвојимделимаморадајествори,
налазисекомерцијалниполнакомесуделакојаодговарају
„претходнопостојећојпотражњииупретходноутврђеним
облицима(подвукаоП.Б.)”.22Судећиполистинајчитанијих
књига у библиотекама у Србији, истина обликује потра
жњу док жанрови који су традиционално прихватљивији
каосудовиистине((ауто)биографија,успомене,дневници)
узготовонеизбежноприсустворелигијскихреференатаали
идокументационеподлоге(историја)успевајудапреобли
кујуиромани,унајвећембројуслучајева,укључегаупо
љемоћи,23пристајућитаконанепромењивостстањаукоме
„пољапроизводњеукултуризаузимајуподређениположају
оквирупољамоћи”24инеуочавајућида„наративнафикција
многовишевременатрошиупотврђивањунашихилузија
негоштодоприносиновомсазнању”25.

Економијепроизводњеипотражњеистинеукњижевномпо
љусемеђусобноподстичууистојмериколикоихподстиче
моћинасталесуалиинарочитоинтензивиранекаопосле
дицамногобројнихузрокамеђукојимадоминирајупромене
унутар политичкемоћии настанка политичког друштва у
коменаупражњеноместоједнопартијскогуређењаможеда
дођесвакоонајко,набилокојиначин,задобијенаклоност
медија и преимућство у производњи и одржавању симбо
личкестварности.Преобликовањемполитичкемоћипрео
бликованјеиодносдржавнеконтроленадпољимакултуре
имедијатакодаданашњизакониојавноминформисањуи
културинепознајуцензуруиограничавањеслободеизра
жавањаосимуњиховомнегирању–они гарантујудаин
формисањенеподлежецензуриидапостојислободаукул
турномиуметничкомизражавању.БорисБуденкажеда је
заборавипорицањецензуре(закојусеверуједајеизгуби
ласмисаосападомкомунизма,смештенаусоцијалистичку

21Бурдије,П.(2003)Пра ви ла умет но сти. Ге не за и струк ту ра по ља књи
жев но сти,НовиСад:Светови,стр.204.

22Исто,стр.205.
23ВиделисмодаДеретићкажекакоисторичност(нефикционалност)има

формативнуулогуиукњижевностикојојјефикционалносттемељна.Та
историчност,настављаДеретић, јављасе„увишеразличитихоблика,
одкојихсудвапосебнозначајна:првомеприпадајудокументарноумет
ничкижанрови,којисестварајунагранициисторијеикњижевности,
адругомеонекњижевнекомпозицијеукојимајеглавнатемаисторија
билонародауцелинибилопојединихњеговихделова“(Деретић,Ј.нав.
дело,стр.19).

24Бурдије,П.нав.дело,стр.309.
25Abot,H.P.нав.дело,стр.246
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прошлоститакоодвојенаодсадашњости)идеолошкапрет
поставкасећањанању.26Уданашњимоколностима,може
сепоставитиипитањедалијезаборавцензуре(којасеиз
мештаусвојеврснехибернотерапијскерасправеопрошлим
временима или у расправе које би да повежу прошлост и
садашњост)27идеолошкамаскањеногинтензивираногпри
суствауновимоблицима?

Цензурајетачкаукојојсекњижевностиистинасусрећуна
најболнијимогућиначинјерцензураусвомтрајањуникада
нијерачуналаискључивонаистинитоствећ,итоумного
већојмери,насвојутицајуспречавањунастанкановихдела
којабибилањенпредметинтереса.Другачијеречено,цен
зурисатисеможепојединачноделоалијетослабаутехана
спраммогућеопасностиоднастанкадругихдела.Цензурау
времесвогинституционалногпорицањаможедапроистек
нејединоизочекивањапублике,иззамишљеногвредносног
паноптикумаједногдруштва.Говорећиодваслучајаукоји
масучитаоциподиглитужбепротивписацауСловенији,
МаркоЈуванкажеда јеречосимптомукојиуказујенато
дакњижевносткрајем20.векагубисвојуаутономијуисво
јудраж,дасесливаупросторштампанихиелектронских
медија,каоидакњижевностданасморададруштвенопро
верава садржај својих имагинарних простора суочавајући
га„садругимдисциплинамаијезицимакојикултурупуне
значењимаипредставама”сакојима„морадасеспоразуме
ваиотомештајеистинаиштајеправилно”.28Речјеопер
спективикојанеобећаванесамодаћекњижевностсачувати
своју аутономијувећнитодаћењенааутономијаимоћи
дабудепредметрасправејерјецензуразаборављенаидео
лошкимтриком.Цензурајепревласточекиваногдискурса,
оногдискурсакојинијеинећебитипроскрибованкаосупро
танбилокомеибилочему.Цензураинијемогућабезисти
не.Тамогдепостојимоћкојаконтролишеистину,цензура

26Buden,B.iŽilnik,Ž.(2013)Uvod u proš lost,NoviSad:Centarzanoveme
dije,str.6869.

27Тако,например,ПерсидаЛазаревићДиЂакомоговориопарадоксал
номдоприносуцензуреувремеАустроУгарске(ималајезначајанути
цајнасрпскукултуру)каоиотектовимаулистуБе тон којетумачикао
делатностгејткиперса.Међутим,питасеоваауторка,заштоБе тон не
доносиилистеполитичкиподобнихписацаиненудиновеперспекти
ве? (LazarevićDiGiacomo,P.Paradoksi (ne)zvaničnihcenzura in:Kul tu
ra bez cen zury (?) eds.Czaplińska,J.iModelskaKwaśniowska,A. (2010),
Opole:Uniwersytetopolski,pp.87100).Реклибисмодасеможепостави
тиидругачијепитање:данијебилоцензуреитаквогњеногдоприноса,
какобиданасизгледаласрпскакултуракаоидалијенужноочекивати
решењаодкритике...

28Juvan,M.(2011)Na u ka o knji žev no sti u re kon struk ci ji,Beograd:Službeni
glasnik,str.216.
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имасвоја великаочекивањашто једанасвидљивоширом
светакададржавезабрањујупарцијалноилиуцелинипри
ступинтернету,ТвитеруилиЈутјубуиликадаорганизације
којебидабуду једини заштитници јавногморалаилипо
литичкекоректностиутичунесамонаприступштампаним
илиелектронскимсадржајимавећинањиховонастајањеи
доступност.Ужељида саботираидеолошкепретпоставке
сећањанацензуру,БуденсвојразговорсаЖ.Жилникомза
почињеподсећањемнаделоМ.Шумаша(MurraySchumach)
TheFaceontheCuttingRoomFloor:TheStoryofMovieand
TelevisionCensorship(1964)укојојсеуспостављавезаиз
међуразвојафилмскогбизнисаиуспонацензуреикажеда
је„ценамасовногприхватањасаобразностсамораломма
се”.29Ако јепревентивнацензура сапроналаскомштампе
омогућилапроверавањерукописапреодласкауштампу,ако
јецензураштитила„табуе,филтрираларепрезентације,чу
валаканон,моћдруштвенокохезивних,владајућихдискур
саииздвајалаодступајућегласовекојибимоглидапосеју
семејересиинепокорности”,30тешкојенесумњатиуњено
присустводанас.Цензурапослепроналаскаштампејеима
лаготовоулогу„хардверског”инжењеринга(недозволити
штампање,спречитидистрибуцију).Нијетешкозамислити
даувременуправацензурадобијеи„софтверске”облике
–можданашипрограмизауностекстанаучедасепротиве
нашиммислима.Наравно,нијенамнамерадаговоримоо
омиљенојантиутопијскојтемикојапредвиђазаверупротив
слободевећдаукажемонапроменуустратегијамацензуре:
моћтежизаокруженом,завршеноминепроблематизованом
обликовањујавнихдискурса.Тамоћсеогледаиуизједна
чавању књижевног дела и књиге – на листи најчитанијих
књиганалазесе,додушеудалекомањемброју,икњижевна
дела.Да ли је овоизједначавањепоследица ранијег лите
ратуроцентричногдруштванасталогидеолошкимдиктатом
илиуводубудућедруштвоукомесеоднеименованеали
незваничнои,медијскимприсуством,(не)институционали
зованецензуремногоочекује?Кадаје1979.годинесуђено
ПредрагуЧудићу за романЉудске слабости,Врховни суд
Србије јеодлучиодапоистоветироманикњигу, књижев
но дело иштампану ствар:штампаним стварима семоже
судитидаизносенеистините тврдњекојемогудаизазову
узнемирење јавности, док књижевна дела, иако изазива
јуутисакнелагодности,немогубитипроцесуирана.31Ако

29Цитиранопрема:Buden,B.iŽelimir,Ž.нав.дело,стр.71.
30Juvan,M.нав.дело,стр.218.
31 Re še nje Vr hov nog su da Sr bi je Kž. II. 83/79у:Čudić,P.(2013)Ljud ske sla

bo sti, Beograd:Levokrilo,стр.161164.



52

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЋ

књижевностинсистиранасвојојистинитости,наодбијању
дабудедело,већсепредстављаискључивокаокњигаисти
не и, ако је тако испуњено очекивање читалачке публике
поистовећенесајавношћу,нежелилисамакњижевностда
будеодведенанаоптуженичкуклупу?

Књижевност данас се налази предПрокрустовим вратима
јерзнадаакојепревисокауодносунакревет–бићескра
ћена,аакојепрениска–бићерастегнута.Књижевностпред
вратима моћимора да одлучи да ли ће прихватити ризик
аутономијеилиризиксвојихнедостатака.Акоприхватиау
тономијунеможе сенадатиукључивањуу економскуло
гику,акоприхватинедостаткекојеупорнонастојидаком
пензује својом самопрокламованом истинитошћу може да
сенадамилостимаекономије.Важнојеподсетитиседаје
ПрокрустоваубиствазауставиоТезејтакоштогајесместио
накреветизапочеомерење.
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LITERATURE,TRUTHANDCENSORSHIP

Abstract

The paper deals with the relationship between  literature and truth,
taking as a point of departure an assumption that the relationship is
to a great extent determined by the current interest of the public in
certainwork,interestofliterarycriticsandmarketingpromotion.The
exampleofthe2013listofbestsellersshowsanextenttowhichaself
presentedtruthofaworkhasanimpactontheinterestofthepublic,
aswellastowhatextenttheexpectationsastothetruthfulnessshape
worksofliterature.Intheconclusionofthepaperaviewistakenthat
the truthassumesupon itselfakindofarolebothofcensorshipand

autocensorshipoftheworkthatisbeingwritten.

Keywords: truth, Serbian literature, censorship, bestsellers


