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СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ

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?

Сло бо дан Вла ду шић: Ми слим да се про ме не у срп ској про зи не 
мо гу ви ше опи са ти у тер ми ни ма књи жев но и сто риј ских пе рио да, 
већ пре све га у тер ми ни ма со ци о ло ги је књи жев но сти. На и ме, до
бро је по зна то да је већ је дан крак пост мо дер не књи жев но сти – са
свим су прот но мо дер ни стич ком ра ди ка ли зму – пру жио ру ку еко но
ми ји, што је до ве ло до то га да су не ки кла си ци свет ске пост мо дер не 
књи жев но сти (а ме ђу њи ма сва ка ко и Ха зар ски реч ник Ми ло ра да 
Па ви ћа) исто вре ме но би ли и бест се ле ри. Раз у ме се, ни је за бра ње
но да се до бре књи ге до бро про да ју. Ме ђу тим, дру га је ствар ка да 
пи сац поч не ви ше да ми сли о књи жев ном кон тек сту не го о са мом 
тек сту, а то се де ша ва ка да је естет ска функ ци ја књи жев но сти у 
кри зи. А она са да је сте у кри зи, јер нео ли бе ра ли зму ни је по треб на 
ни ка ква естет ска вред ност, ни ка кво без ин те ре сно до па да ње, ни ти 
књи жев ност ко ја сви ма да је нај бо ље шан се. Нео ли бе ра ли зам у књи
жев но сти зна чи по ме ра ње фо ку са са тек ста на кон текст, а то су 
при су ство у ме ди ји ма, еко ном ска ис пла ти вост ау то ра или ау тор ке, 
по зи ци ја у од но су на цен тар мо ћи, а то у Ср би ји ни је др жа ва. Отво
ре но је пи та ње на шта ће ли чи ти срп ска про за ако се ње ни ау то ри 
и ау тор ке на тај кон текст бу ду оба зи ра ли ви ше не го на сам текст. 
Ми слим да је то ре ал на опа сност: са вре ме на књи жев ност се све 
ви ше де ли на еко ном ску и ре пре зен та тив ну, од но сно на књи жев
ност ко ја се про да је и књи жев ност ко ја ре пре зен ту је од ре ђе не со
ци јал не гру пе ко је има ју при ступ мо ћи. Ако та кав књи жев ни кон
цепт пре вла да, вра ти ће мо се, на не ки на чин, у до ба из ме ђу 1944. и 
1952. го ди не, а зна мо ка ква је он да би ла срп ска књи жев ност и про за. 
С дру ге стра не, ми слим да ни је од ве ли ке по мо ћи да се не ко пра ви 
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као да се све ово не до га ђа, од но сно да глу ми не ка кву естет ску 
изо ла ци ју а да исто вре ме но ни је спре ман да жи ви као Фло бер, тј. 
да у гла ча њу ре че ни ца и от ме ном от по ру пре ма оп штим ме сти ма 
свог вре ме на ви ди сми сао сво је ег зи стен ци је. Ми слим да нам је, 
на кра ју кра је ва, по тре бан је дан нов кон цепт књи жев но сти и тај 
кон цепт сам по ку шао да опи шем у сво јој но вој књи зи ко ја ће се 
зва ти Књи жев ност и ко мен та ри.

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? 

Ве ро ват но та ко што ће књи жев ност по че ти да ли чи на филм 
исто она ко као што фил мо ви да нас у ве ли кој ме ри ли че на ви део
игре. Украт ко, чи ни ми се да ће књи жев ност све ма ње да обра ћа 
па жњу на хер ме не у ти ку, на ве шти ну ту ма че ња, на сим бо лич ку ра
ван тек ста, на ин ди рект но из ра жа ва ње, као што је и филм, чи ни ми 
се, одав но пре стао да функ ци о ни ше као умет ност ко ја се не са мо 
гле да већ и ту ма чи. Ре ци мо, по сто је фил мо ви ко је во лим и ко ји су 
на не ки на чин књи жев ност: на кон што их по гле да те пр ви пут, гле
да те их дру ги, тре ћи, че твр ти пут и по чи ње те да по ста је те све сни 
има ги нар ног све та тог фил ма: ње го вих сим бо ла, ње го ве ми то ло
ги је, ње го вих скри ве них ча ри, скри ве них зна че ња. Свет по ста је 
ду бљи, по ста је ком плек сни ји, леп ши, бо га ти ји, лич ни ји. То је за то 
што по сто је фил мо ви ко ји има ју не са мо фа бу лу, и не са мо страст 
ко ја вас осва ја на пр ви угриз, већ и ду би ну. Баш као и књи ге. Али 
та квих фил мо ва је да нас при лич но ма ло, јер се сам став пре ма 
умет нич ком де лу про ме нио: оно се ви ше тро ши не го што се ту ма
чи, ви ше се про жди ре, на бр зи ну, не го што се гу сти ра. Ако је да нас 
сту ден ти ма ре жи је ва жни ји по след њи на ста вак По бе сне лог Мак са 
од, ре ци мо, Берг ма на или Тар ков ског, он да ће књи жев ност њи ма 
би ти по треб на са мо као ве шти на кре и ра ња за пле та, јер то мо же 
да се про да. А књи жев ност је сте и то – уме ће при по ве да ња, уме ће 
пра вље ња за пле та – али ни је са мо то. Као што и филм је сте и то, 
али ни је са мо то. 

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?

Да нас пи сци не ра до го во ре о ти по ви ма чи та ла ца јер ви ше не го 
ра ни је за ви се од тих чи та ла ца. Ни ко не же ли да му на ву ку ма ји цу 
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ели ти сте, јер по сле то га сле ди оп ту жба за фа ши зам, као про лог 
ме диј ског лин ча. Али не што се ипак мо же ре ћи: да нас по сто ји тип 
чи та о ца ко ји је са свим си гур но мно го све сни ји сво је мо ћи не го 
што је то био слу чај ра ни је. Тај тип чи та о ца у пи сцу или у књи зи 
тра жи са мо га се бе. Он или она тра же сво је огле да ло, од раз сво је 
сли ке све та, сво јих мо гућ но сти раз у ме ва ња све та, сво јих ста во ва, 
свог ин те лек ту ал ног ни воа. Тра жи за до во ље ње сво јих по тре ба, 
сво јих же ља и фан та за ма. Чи та лац по чи ње да о се би раз ми шља 
као о куп цу, а зна се да је ку пац увек у пра ву. Или се бар то твр ди. 
Не бих хтео да бу дем по гре шно схва ћен: раз у ме се да из ме ђу чи та
о ца и ње го вог оми ље ног пи сца увек по сто ји не ка ко ли чи на сла га ња, 
али што се ме не ти че, увек сам у књи жев но сти тра жио не што че га 
не ма ниг де из ван књи жев но сти.

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?

Је дан по глед са стра не или хи по те тич ки, из са свим дру га чи јих 
дру штве но по ли тич ких при ли ка од ових са да шњих, по ка зао би, 
чи ни ми се, зна ча јан сте пен хо мо ге но сти са вре ме не срп ске про зе. 
Са да ми на ум па да Пе кић: он је свој окрет пре ма на уч ној фан та
сти ци у ан тро по ло шком ци клу су ро ма на (Бе сни ло, 1999, Атлан ти
да) прав дао уви дом да се на уч на фан та сти ка ба ви ак ту ел ним пи
та њи ма оп стан ка ци ви ли за ци је, док је тзв. умет нич ка или ви со ка 
књи жев ност те мат ски још у 19. ве ку. Не ми слим да је Пе кић био 
ап со лут но у пра ву ка да је ова ко не што ка зао, али мо гу да раз у мем 
ње го ву не ла год ност у по гле ду тзв. умет нич ке про зе. Ми слим да то 
пи та ње вре ди по ста ви ти и са да, у кон тек сту са вре ме не срп ске про
зе: да ли се она и у ко јој ме ри ба ви ак ту ел ним пи та њем оп стан ка 
не чег ве ћег од жи во та по је дин ца, за ко га сви зна мо да ће јед ном 
ипак мо ра ти да умре? У том сми слу, ми слим да је до бар део са вре
ме не срп ске про зе вр ло хо мо ген. Она углав ном из бе га ва да се ба ви 
не чим ве ћим од жи во та по је дин ца. Она је или за тро ва на иде о ло
ги јом, или је пот пу но апо ли тич на, што од го ва ра сли ци нео ли бе
рал не др жа ве ко ју чи не по ли тич ки про фе си о нал ци, ко ји во де по
ли ти ку у име вла сни ка основ них сред ста ва и де по ли ти зо ва ни 
гра ђа ни, тј. ро бо ви ко ји се у по ли ти ку ,,не ме ша ју”. Та ко књи жев
ност по ста је по слу шни од ли вак јед не гло ба ли стич ке, нео ли бе рал не 
иде о ло ги је, и то у тре нут ку ка да се та иде о ло ги ја до во ди у пи та
ње у сфе ри ме ђу на род них од но са и ге о по ли ти ке, али и у до ме ну 
уну тра шње по ли ти ке не ко ли ко ве ли ких зе ма ља. Да ли у срп ској 
књи жев но сти по сто ји не ки умет нич ки од јек ових по ме ра ња, или, 
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дру гим ре чи ма, од јек свет ског ис ку ства, јер то је сте свет ско ис ку
ство, а не, ре ци мо, но ви мо дел ај фо на? Ме ни се чи ни да тај од јек 
углав ном из о ста је, иа ко, опет, има ау то ра ко ји успе ва ју да про из
ве ду тај од јек. С дру ге стра не, сем не ко ли ко ча сних из у зе та ка, чи ни 
ми се да ни европ ска про за не сто ји не што мно го бо ље. Мо жда је то 
по сле ди ца на ше и европ ске ин те лек ту ал не пр о вин ци ја ли за ци је. 
Јер да нас Евро па за и ста је сте ин те лек ту ал на про вин ци ја, што не 
го во ри то ли ко да моћ них ин те лек ту ал них ду хо ва у њој ви ше не ма, 
ко ли ко да је ди стри бу ци ја њи хо вих иде ја (све сно) вр ло огра ни че
на. За то и на тр жи шту по ли тич ких и фи ло зоф ских иде ја има те 
ре пре си ван од нос пре ма сва кој мо гу ћој по ли тич кофи ло зоф ској 
ал тер на ти ви. То се мо ра од ра зи ти и на про зу, ка ко европ ску та ко 
и срп ску, ко ја је њен део, без об зи ра на број отво ре них по гла вља. 
Она по ста је бе зал тер на тив на. 

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? 

Ми слим да са ма кри ти ка ра ди кри ти ке не вре ди баш ни шта. 
Ми слим да је ба нал но сла ви ти не ку кри ти ку ра ди то га што је кри
ти ка, јер се та да не зна ни ко кри ти ку је, ни ко га кри ти ку је, ни због 
че га. Исто ва жи и за ан га жо ва ност, а кри ти ка је сте знак не ка кве 
ан га жо ва но сти. Ми слим да је нео п ход но узе ти у об зир је дан мо ме
нат ан га жо ва но сти ко ји је фи но под ву као Пе кић, па ћу ис ко ри сти
ти при ли ку да га ов де ци ти рам: ,,По во дом ан га жо ва но сти же лео 
бих да скре нем па жњу на је дан мо рал ни пред у слов ко ји не мо ра 
да бу де зна ча јан за по вољ не по сле ди це не чи је ан га жо ва но сти, али 
има та кав зна чај за оно га ко ји се ан га жу је. По сто је љу ди (...) чи је 
ан га жо ва ње ма ка кво би ло, ни шта не ме ња у њи хо вом жи во ту, они 
сво јим ан га жо ва њем ни шта не жр тву ју, ни шта не ри зи ку ју, не 
да ју ни ка кву за ло гу за сво ју искре ност. Дру ги, ме ђу тим, ко ји су 
при мо ра ни да сво је ан га жо ва ње оства ру ју под не по вољ ним спољ
ним усло ви ма, по не кад су при ну ђе ни да жр тву ју знат но ви ше од 
оно га што тим жр тво ва њем по сти жу. Мо је сим па ти је су упу ће не 
овим дру ги ма.” И увек ка да ми не ко при ча о ан га жо ва но сти и од
го вор но сти, ја се се тим овог Пе ки ће вог на во да и пи там се: ко ли ко 
ри зи ку је онај ко ји се ан га жу је?




