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МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Ка ко би сте у по е тич ком сми слу опи са
ли ак ту ел ни тре ну так са вре ме не срп ске про зе? Шта је на сле ди ло 
пост мо дер ни зам осам де се тих и де ве де се тих го ди на про те клог 
ве ка?

Ми ро Вук са но вић: За хва лан сам што имам при ли ку да чи тао
ци ма Ле то пи са, је ди ног срп ског ча со пи са ко ји жи ви, исто вре ме но 
и нај ста ри ји и нај мла ђи, мо гу да пре не сем чи ње ни цу да смо у СА НУ, 
у ње ном Огран ку у Но вом Са ду, 2014. го ди не, по кре ну ли низ окру
глих сто ло ва, по жан ров ским те ма ма, о срп ској књи жев но сти да
нас. Тај по сао за вр ши ли смо у ово го ди шњем сеп тем бру. По е зи ја, 
про за, кри ти ка и есе ји сти ка, дра ма и књи жев ност за де цу, у че ти ри 
су сре та, оку пи ле су два де се так струч ња ка ко ји су под не ли са оп
ште ња. О срп ској про зи да нас увод ни ре фе рат имао је Мар ко Не дић, 
а по том су сво ја ста но ви шта са оп шти ли про фе со ри уни вер зи те та 
Јо ван Де лић, Ра ди во је Ми кић, Пе тар Пи ја но вић и Алек сан дар 
Јер ков. Са оп ште ња са тог ску па штам па на су у по себ ном из да њу.

Не ћу да пре но сим за па жа ња, оце не и име ник ко ји су у СА НУ 
об ли ко ва ни 16. сеп тем бра 2015, али знам да су та мо за ни мљи ви 
од го во ри и на пи та ња из Ле то пи со ве ан ке те. Као да су спре мље ни 
уна пред.

Оно што ми је оста ло као уред нич ки ути сак са тог и оста лих 
по ме ну тих ску по ва у су шти ни је и са да исто, али и ма ло по ја ча но 
у за бри ну то сти за ста тус, ути цај и углед срп ске књи жев но сти у 
на шем вре ме ну, оскуд ном у књи жев ном жи во ту. Ви дим да се срп
ска про за про су ла, да не ма ни пра ви ла ни прав ца, да је га ла ма ве
ли ка и да се у њој не чу ју вред но сти, да су вред но сти у ма њи ни, да 
је пост мо дер ни зам ства ран по мо де лу „пи ши ка ко хо ћеш”, а на кон 
ње го вог рас па да (ако је икад био це ли на!) на сту пио је ур не бес под 
на сло вом „пи ши ка ко дру ги хо ће”. Је сте ова кав при ступ по јед но
ста вљен, али осе ћам, па и знам да је та ко. По е ти ке су се умно жи ле 
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то ли ко да их ви ше и не ма. Кри ти ка и кри те ри јум су пре ва зи ђе не 
по ја ве. Пи сци с књи жев ном реч ју не ма ју ни угле да ни ути ца ја. 

Све че шће се до га ђа да ро ма но пи сци пи шу сце на ри је за фил
мо ве и се ри је, а да дра ма тур зи до би ја ју књи жев не на гра де. Ве за 
из ме ђу књи жев но сти и филм ске умет но сти по ста је све чвр шћа. 
Ка ко ће се то од ра зи ти на са му књи жев ност? 

Књи жев ност ни је са мо стал на. Не ма сна ге ни шта да учи ни за 
се бе. Та ко је би ло и ра ни је. Нео п ход но је да пи сца при ма ју и по
др жа ва ју књи жев ни исто ри ча ри и кри ти ча ри чи ја се слу ша, као 
и чи та о ци ко ји су про бир љи ви. Све су при ли ке да пи сци не ма ју 
та кву по моћ. Ка да је Но бе ло ву на гра ду до био пе вач Боб Ди лан, то 
је по ста ло и свет ски ја сно. При зна ње је при па ло чо ве ку ко ји сво
је сти хо ве ком по ну је и пе ва. Да има са мо об ја вље не књи ге, остао 
би мно го ма ње по знат. Сли чан по сту пак је и сцен ско при ка зи ва ње 
књи жев них де ла ко ја, нај че шће, по ста ју не што дру го; уме сто по
је ди нач ног пе ча та до би ја ју ко лек тив но ау тор ство. То је Ан дрић 
нај бо ље ту ма чио и за то ни је до зво ља вао дра ма ти за ци је сво јих ро
ма на и при по ве да ка. Чу вао је ау тен тич ност свог књи жев ног по сла. 
Мо жда су, са да, на мер но књи жев не ства ри пи са не по де ше но, сце
нич но. То зна чи да пи сци тра же пут до љу ди. Онај што су има ли 
ве ко ви ма ви ше ни је си гу ран. На ње му не ма пу та ра, а има ко ро ва, 
пр сли на и оста лих пре пре ка. Све до чи мо да и на ши нај по зна ти ји 
пе сни ци, да би би ли по зна ти, јер пре ко ма лих ти ра жа књи га и 
ча со пи са то ни је мо гућ но, мо ра ју са сво јим до брим сти хо ви ма да 
ра чу на ју и на вла сти те ре ди тељ ске и глу мач ке спо соб но сти, да по
ста ју те а тар јед ног пи сца. Али ни то им не по ма же ако ни су че сто 
у гле да ним те ле ви зиј ским еми си ја ма, у но ви на ма, на дру штве ним 
мре жа ма и слич ним ста ни ца ма. Ни то ни је до вољ но: мо ра ју би ти 
и по ли тич ки ан га жо ва ни. Глав ни град на ше књи жев не др жа ве је 
по ли ти ка. А не по е ти ка!

Сар тр је у про шлом ве ку по ста вио пи та ње за ко га се пи ше 
књи жев ност. Да ли мо же те да опи ше те да на шњег чи та о ца срп
ске про зе? Да ли је у пи та њу је дан тип чи та о ца, или је по сре ди 
ви ше раз ли чи тих ти по ва?

Тре ба ло би спро ве сти по у зда но на уч но ис тра жи ва ње чи ји би 
основ ни за да так био да утвр ди: по сто ји ли чи та лац са вре ме не срп ске 
про зе у Ср би ји. Ми слим да је ре зул тат са свим из ве стан: по сто ји 
као оби чан ми ни ма лац. Ти ра жи ро ма на су ма ли. При по вет ка се 
без ма ло ућу та ла, а би ла је, ду го, сре ди шни жа нр срп ске про зе. 
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Из да ва чи из бе га ва ју са вре ме не пи сце ко ји не гу ју умет нич ку реч. 
Оно ма ло ку па ца не ма ри за њих. Те шко сти жу у би бли о те ке. Ако 
стиг ну, углав ном пре ко др жав ног от ку па, сто је као по ја ве без ре чи 
на по ли ца ма. Од дру гог (ви шег) де ла осмо го ди шње шко ле ђа ци 
из бе га ва ју лек ти ру. На сту ди ја ма књи жев но сти има ју од ре ђен број 
стра ни ца за чи та ње. Обим не књи ге су да те у од лом ци ма. Сту ден ти 
срп ске књи жев но сти „не сме ју” у це ло сти да чи та ју Вре ме смр ти, 
Злат но ру но и оста ле обим не ро ма не. Тво р ци про гра ма се пла ше 
да не по то ну. Сту ден ти ру ске књи жев но сти не мо ра ју да чи та ју 
це ле књи ге До сто јев ског и Тол сто ја. Сту ден ти ма шпан ске књи жев
но сти за дат је део Дон Ки хо та. Про фе сор ка же да има ди пло ми ра
них сту де на та књи жев но сти ко ји ни су про чи та ли ни јед ну је ди ну 
књи гу од ко ри це до ко ри це. Мла ди про фе сор књи жев но сти ми је 
ре као да му је чи та ње до сад но. Не по ми њем чи та ње као за ба ву. То 
је не што дру го. Пра во чи та ње је рад. Чи та ње је те жак по сао. Ве
ћи на бе жи од те шких по сло ва.

У ко јој ме ри по ли тич ка ко рект ност ути че на те ма ти ку и 
ква ли тет са вре ме не срп ске про зе? Да ли има те ути сак да по сто ји 
по ли тич ки ути цај на рас по ред сна га у књи жев ном по љу?

Ра ни је, док сам био ђак, сту дент и чо век са ма лим ста жом у 
шко ли и би бли о те ци, као пи сац на по чет ку и пре ви ше ра до зна ли 
чи та лац, док сам сва ко днев но био с љу ди ма де чач ког и мла дић ког 
до ба, наш мла ди свет знао је са мо јед но име на ших по ли ти ча ра. О 
ње му се го во ри ло у шко ли, о ње му се пе ва ло и ре ци то ва ло. Зна ли 
су име на спор ти ста, на ро чи то фуд ба ле ра „на сли чи ца ма”, по том 
глу ма ца и дру гих умет ни ка (сли ка ра, ком по зи то ра, ва ја ра...), на ро
чи то име на пи са ца, по себ но пе сни ка. Са да шњи срп ски мла ди свет 
зна нај ви ше име на кри ми на ла ца, из во ђа ча и по ли ти ча ра. За гу ше ни 
су њи хо вим гла со ви ма и из ја ва ма. За тро ва ни су ки чом. На ви кли 
су на про сто ту. Вр ли не су до би ле ста тус ма не. Љу бав се тро ши на 
ду ван, ал ко хол, дро гу, те то ва жу и бр зу бр зи ну. Удва ра ње је „уки
ну то”. Пе ва ње с ги та ром под бал ко ном за ме ни ле су не пи сме не по
ру ке у мо бил ним те ле фо ни ма. У њи ма су скра ће ни це уме сто ре чи. 
И та ко да ље.

Ни је ово страх од но вог и друк чи јег. Ово је име но ва ње пра зни
не ко ју успе шно ко ри сти днев на по ли ти ка. По ли ти ча ри успе шне 
мла де љу де при ма ју да би се с њи ма фо то гра фи са ли, а не ма ре за 
исти ну што су ти мла ди љу ди до би ли име – штре бе ри. Та ко се зо ву 
и пра ви чи та о ци. Сви дру ги ти по ви чи та ла ца „чи та ју” ов де је два 
на зна че ни бућ ку риш.
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Чак и он да ка да је се бе прав да ла као из раз сна ге сти ла, као 
у слу ча ју Фло бе ро ве Ма дам Бо ва ри, про за је по се до ва ла и сна жан 
кри тич ки по тен ци јал. Да ли са вре ме на срп ска про за по се ду је кри
тич ки по тен ци јал и про тив че га се она бу ни, ако је тај по тен ци јал 
са чу ва ла? 

Од нос по ли ти ке и књи жев но сти као те ма за струч ња ке нај ста
ри ји је за нат у све ту (ли те ра ту ре). При ка зи ва ње тог од но са да то 
је у про ми шље ним и оби ла тим то мо ви ма ко ји се рет ко отва ра ју. 
Иа ко су да нас ди сер та ци је оп шта по ја ва. Иа ко је да нас ци ти ра ност 
ва жно ме ри ло на уч но сти. Иа ко су пр ви пут у исто ри ји књи жев но
сти пи сци са за по че тим, до по ла ура ђе ним или не за вр ше ним опу
сом, жи ви и здра ви, ни кри ви ни ду жни, по ста ли те ме док тор ских 
ра до ва, на уч них збо р ни ка и књи га, то ли ко че сте да их ни „те ме” 
не чи та ју. Све је то по ли ти ка. По ли ти ка је сву да. По ли ти ка је у 
пи сци ма. По ли ти ка је де књи жев ност. Књи жев ност по ку ша ва да 
бу де власт. По хвал но го во ри док је на вла сти. Све ку ди док је у 
опо зи ци ји. Књи жев ност све че шће за ме њу је та два ме ста. Та ко хо ће 
пи сци. Ни је бит но да ли та ко мо ра ју или не. Бит но је да су по то
ну ли у по ли тич ко мо ре. Још је по не ко остао на оба ли. И он би на 
дру гу стра ну. Али све је с ове стра не. На њој не ни чу бу на и кри
ти ка дру штва. 

Књи жев ност је за гу ше на по ли тич ким игра ма. Нај ви ше се 
одр жа ва кад по бег не у рат, у ло гор, у дик та ту ру, у та кво вре ме за 
опи си ва ње. Али и та ужа сна ста ња су ство ри ле по ли тич ке мр жње. 

На сту пи ло је вре ме ко лум не. А ко лум на је као по ли тич ки 
мат у три по те за, као пи са ње на вратна нос. Та ко се не ства ра књи
жев ност и за да нас и за су тра. Та ко се све пре тва ра у ју че.

Пре ма то ме, срп ска про за да нас не ма ни ка кву моћ ако је у 
слу жби умет но сти, ако ни је у слу жби по ли ти ке. Има ће су тра! 




