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ВЛА ДИ МИР КЕЦ МА НО ВИЋ

По де ла на жан ров ску и „не жан ров ску” књи жев ност ви ше је 
бе сми сле на не го штет на. Али је, ипак, штет на до вољ но да на ње ну 
бе сми сле ност вре ди скре ну ти па жњу.

У слу ча ју про зе – а ка да го во ри мо о жан ров ској књи жев но сти, 
о њој го во ри мо – су во пар ни бра ни о ци ви со ке ли те ра ту ре од по губ
них ути ца ја шун да за бо ра вља ју да је упра во ро ман, тре нут но не
при ко сно ве но до ми нан тан об лик про зног умет нич ког ис ка за – 
сва ки пут у исто ри ји ка да се као но ви на по ја вио – имао го то во све 
од ли ке оно га што би се да нас кр сти ло тре шом.

Кроз вре ме се ме њао и сам ро ман, али и пер цеп ци ја ро ма на у 
очи ма пу бли ке – ка ко плеб са та ко и те о ре ти чар ске, исто ри чар ске 
и кри ти чар ске књи жев не ели те – па су не ки на след ни ци опри ча
них ви теш ких за вр зла ма – што за слу же но, што не за слу же но – сте кли 
ста тус ви ши од ста ту са тво ра ца нео кла си ци стич ких „гња ва жа” 
на пи са них у бес пре кор ном ме тру.

Да не раз вла чи мо на ду го и на ши ро ко о оно ме што је сва ком 
про сеч но упу ће ном и про сеч но ин те ли гент ном ја сно – да ни је би ло 
„ту па вих” ви теш ких ро ма на – ка да их већ по ме ну смо, хај де да их 
ис ко ри сти мо до кра ја – не би би ло ни Дон Ки хо та ко јим је Сер ван
тес, па ро ди ра ју ћи њи хо ву те ма ти ку и фор му (а ус пеш но се па ро
ди ра ти мо же са мо оно што се ба рем де ли мич но во ли) с пра вом 
за у зео ме сто на ли те рар ном Олим пу.

Лич но сма трам да је јед но ум но при др жа ва ње жан ров ских обра
за ца јед на ко по губ но као и без ум но бе жа ње од њих, као што сма
трам да су не та лен то ва ни ви со ко пар ни пи сци, ко ји без трун ке креа
тив но сти по ку ша ва ју да по на вља ју фор мал не и ми са о не ша бло не 
ко је су уста но ви ли њи хо ви не до сти жни идо ли, по ја ве ту жни је од 
ау то ра нај бе зи деј ни јих пу ца чи на, је ба чи на или вам пир ских кла ња.
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Па мет ном до ста и то ли ко о то ме.
За ни мљи ви је пи та ње, ме ђу тим, је сте шта се са са вре ме ном 

про зом до га ђа на ба зич ни јем и суш тин ски јем ни воу.
Рас ко рак из ме ђу фор ме тра ди ци о нал ног умет нич ког про зног 

ис ка за – у ко ји, сви де ло се то јед ни ма или дру ги ма или не, не спа да 
са мо ви со ка књи жев ност не го и по ме ну те пу ца чи не из ду гог и крат
ког оруж ја – и је зи ка ко јим го во ри и на ко јем ми сли но ва чи та лач ка 
пу бли ка, па, по при ро ди ства ри, и бу ду ћа књи жев на ели та – по
ста је све не пре мо сти ви ји и све ду бљи.

За љу де ко ји ма је и ду жа sms по ру ка пре оп шир на, као не до
пу сти во „сма ра ње” се ис по ста вља сва ки обим ни ји и ба рок ни ји 
про зни из раз, ма ко јом те мом се ба вио на ма ко ји на чин.

Да ли је та кав тренд ште тан и да ли је сиг нал све опште идио
ти за ци је и но вог вар ва ри зма?

У до бр ој ме ри – да.
Бу ду ћи да је реч о не ми нов но сти ко ју ни ко, укљу чу ју ћи и оне 

ко ји су јој ку мо ва ли, не мо же спре чи ти и за у ста ви ти, уме сто ку ка
ња, ме ђу тим, ва ља по ста ви ти пи та ње ка ква ће би ти про за ко ју ће 
из не дри ти та ква ко му ни ка тив на прак са.

Мо ја прог но за је да ће то би ти про за са же та и крат ка, у ко јој 
ће се на две жи це во ди ти ди ја лог из ме ђу ми са о не оску ди це и све
сти о њој, из ме ђу иди о ти зма и иро ни је – не ка вр ста, да кле, но вог 
да да и зма, ко ји ви ше не ће би ти аван гар да не го мејнстрим.

Уко ли ко не до ђе до сма ка све та – а на дај мо се да не ће – из та
кве про зе ће, кроз вре ме, да се ис кри ста ли шу не ки но ви ка но ни и 
но ве тра ди ци о нал не фор ме, па ће бор ци про тив „сма ра ња” ући у 
лек ти ру и за у зе ти ме сто у „смор ној” књи жев ној исто ри ји.

А до та да се, уме сто ку ка ња, ва ља при се ти ти да и сви ра ње 
на две жи це пру жа нео гра ни чен број мо гућ но сти.

На рав но, под усло вом да онај ко ји сви ра има та лен та и па ме ти.
А уко ли ко не ма – не мо же му по мо ћи ни сим фо ниј ски ор ке стар.




