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СА ВА ДА МЈА НОВ

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?

Са ва Да мја нов: Ни шта што бих ја ви део као ма њеви ше из гра
ђе ну по е ти ку (ба рем у оној ме ри у ко јој је пост мо дер ни зам то био). 
Мо жда не ки но ви књи жев ни фе но ме ни 21. ве ка на ста ју ми мо тра
ди ци о нал них ме ди ја и по е тич ких пре о кре та – на ин тер не ту нај пре 
(тви терпро за, бло го ви, геј минг итд.) – ко ри сте ћи мак си мал но 
ин тер ак тив не и мул ти ме ди јал не мо гућ но сти ко је се ту отва ра ју. 
Уо ста лом, о то ме сам пи сао у не ко ли ко есе ја по след њих го ди на, 
а и Ле то пис Ма ти це срп ске је 2015. имао за па жен ми ните мат 
„Књи жев ност и ин тер нет” ко ји је при ре дио Ми лош Јо цић.

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? 

Ако при хва ти мо чи ње ни цу да је дра ма већ ми ле ни ју ми ма 
КЊИ ЖЕВ НА вр ста (а не обр ну то!), он да се од го вор на пр ви део 
Ва шег пи та ња сво ди на та ле нат ау то ра и ква ли тет кон крет ног де ла. 
Филм при па да кон тек сту ко ји сам ма ло пре по ме нуо: он је је ди на 
су штин ски но ва умет ност ко ју нам је по да рио 20. век и у том сми слу 
ве зан је за Дру гу тех но ло шку ре во лу ци ју и мул ти ме ди јал ност ко ју 
је она омо гу ћи ла. Да нас ве за ко ју апо стро фи ра те, на жа лост, ни је 
са мо кре а тив не при ро де, не го је ви ше од ре ђе на ли бе рал нотр жи шном 
(тј. ДИ ВЉОМ) еко но ми јом: У и ОД књи жев но сти па ра – да кле и 
ег зи стен ци је! – не ма (или је два да има, или има ако ни је пра ва Умет
ност Је зи ка!), док се око фил мо ва и ТВ се ри ја вр те ре ал не па ре, а 
са мим тим и хо но ра ри ко ји мо гу обез бе ди ти при сто јан жи вот...
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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?

Док сам пи сао, ја сам пи сао за УНИ КАТ НУ вр сту чи та о ца и 
то је је ди но што за си гур но знам. На рав но, пи сао сам оно што бих 
и сам во лео да чи там! Све дру го су за ме не бе сми сли це, ма кар их 
из го во ри ли ау то ри те ти по пут Сар тра и иних... јер ја сно је сва ком 
ко има има ло мо зга да књи жев ност без чи та о ца не по сто ји, ма да 
се у са вре ме ној про фа ни зо ва ној (не)кул ту ри то по и ма као пу ка 
игра број ки ка ква би би ла при ме ре ни ја пу бли ци не ког спорт ског 
спек та кла или жр тва ма ра та и кон цло го ра...

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?

Лич но ни ка да ни сам ма рио за тзв. по ли тич ку и сва ку дру гу 
ко рект ност (у зе мљи мог од ра ста ња то се зва ло „мо рал нопо ли тич
ка по доб ност”!), ма да сад знам да сам ти ме бри љант но ра дио у 
ко рист соп стве не ште те. Да не би смо ку ца ли на одав но отво ре на 
вра та, под се ти ћу да је још Цр њан ски гор ко ис ти цао ка ко је на ша 
кри ти ка ко те ри ја шка у сва ком сми слу тог пој ма (па и по ли тич ком!). 
Да нас се – сход но го ре по ме ну том еко ном ском ми љеу! – ствар ви ше 
сво ди на ин те ре сне гру пе ко је се бо ре за моћ, што по пра ви лу до
но си из ве сне фи нан сиј ске и жи вот не бе не фи ци је (а нај сме шни је 
је кла ње тих гру па око ра зних на гра ди ца, ко јих у Ср би ји има бу
квал но ви ше не го да на у го ди ни!)...

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 го во рио бих кон тра пи та њем: да ли је то нај ре ле вант ни ји 
сми сао Умет но сти Је зи ка? Или опет упа да мо у зам ку ко те ри ја шких 
схва та ња „ко рект но сти” или „не ко рект но сти”? О ла жи ма по пут 
де мо кра ти је, сло бо де го во ра, ли те рар нодру штве ног ан га жма на 
и слич ном не бих ни за по чи њао при чу јер би би ла ду жи не про сеч
ног ро ма на...




