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ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ 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?

Дра ган Ла ки ће вић: У по след њих че тврт ве ка и не што ду же, 
са вре ме на срп ска про за до жи ве ла је ве ли ке про ме не – на спољ ном 
и на уну тра шњем пла ну. Сме ни ло се ви ше ге не ра ци ја. Из у зев Ки ша 
и Пе ки ћа, мр тви се за бо ра вља ју бр же не го ра ни је. Али се још бр же 
за бо ра вља ју мно ги жи ви. 

На спољ ном, про за се про ши ри ла пре ма мно гим, ма ње или 
ви ше срод ним, по љи ма: пам фле ту, днев ни ку, пу то пи су, пу бли ци
сти ци, би о гра фи ји, хро ни ци, на у ци – нај ви ше пре ма исто ри ји, али 
и пре ма дру гим ди сци пли на ма. У тр ци за „хи том” и на гра да ма, 
не би ли скре ну ла па жњу на се бе, про за се при ла го ђа ва и при ста
је на све, нај ви ше се спа ја ју ћи са фељ то ном и но вин ским тек стом... 
Спољ ном пла ну при па да и по ве ћан број но вих ау то ра, а по го то во 
из да ња. Ро ма ном се на зва ло, али и тре ти ра ло, го то во све. Уо ча
ва ње дру штве них и кул ту ро ло шких узро ка ових по ја ва би ло би 
ин те ре сант но, али би и по тра ја ло.

У све му то ме, про зна умет ност ма хом опа да, или оста је у 
дру гом пла ну – мо жда та во ри у при крај ку. На уну тра шњем пла ну, 
пост мо дер но ин си сти ра ње на по ступ ку и игри с тек стом и гра ђом 
уоп ште за ме ње но је при бли жа ва њем фор ма ма са вре ме ног жи во та: 
по ли тич ког, ме диј ског, тр жи шног – оп се си ја ма са вре ме ног чо ве ка 
и ње го вог но вог „осло ба ђа ња”... При ма ју ћи у се бе раз не жа нр о ве, 
ро ма ном је на зва на сва ка књи га ис под чи јег на сло ва не сто ји не што 
дру го. При по вет ка је на мар ги ни или у за кут ку. При ча крат ка и 
нај кра ћа, ко ја се, не та ко дав но, бли жи ла по е зи ји, као да про ла зи 
још го ре од по е зи је.
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Пост мо дер но иг но ри са ње или од ба ци ва ње те мат ске и по ет ске 
ди мен зи је де ла и за ме на умет нич ког уде ла фор мал ним и тех нич
ким – охра бри ла је и усме ри ла по тре бу за пи са њем све га, па и би ло 
че га. По тра га за за ин те ре со ва ним чи та о цем од ве ла је пи сца пре ма 
оп се си ја ма мно штва: пор но гра фи ја, по ли ти ка, ме ди ци на, кри ми
на ли сти ка, дру штве на па то ло ги ја... Све га то га би ло је и у про шлом 
сто ле ћу, али су фор ме из да ња и жа нр о ви те по ја ве ја сни је раз два ја ли.

У по тре би за ак ту ел но шћу, мно га про за се ма ши ла дру штве
но по ли тич ких те ма ко је су ак ту ел не у по ли тич кој и ме диј ској 
јав но сти, ко је су по ста ле свр ха са ме се би, док се по тре ба за умет
нич ким по ступ ком за бо ра ви ла или за ме ни ла дру гим ефек ти ма.

„Ус пе си” ро ма нареч ни ка (ко ји су у нас за по че ли Ха зар ским 
реч ни ком) про ме ни ли су и стил и ре цеп ци ју про зе. По ко зна ко ји 
пут, под ма ском нео п ход не или по жељ не мо дер но сти, књи жев но
сти су учи ње не мно ге ште те и зло у по тре бе. Ште то чи не се по сле 
за бо ра ве, или пре ђу на дру ги те рен, а оште ће ни ма се рет ко на док
на ди ште та.

Тра же њем узро ка овим по ја ва ма у дру штве ним, кул тур ним 
и књи жев ним окол но сти ма до шли би смо и до пи сца и до чи та о ца, 
а по нај ви ше до кри ти ча ра. Кри ти ча ри и њи ма бли ски де лат ни ци 
(уред ни ци, про фе со ри, чла но ви жи ри ја, но ви на ри) пот пу но су не
спрем но до че ка ли та лас де мо крат ске и не кри тич не гра фо ма ни је 
и по пла ву ро ма на, па су се или при дру жи ли про за и сти ма, или су 
се уљуљ ка ли у са мо за до вољ ству ста рих зна ња и учи на ка. 

Књи жев на про дук ци ја је не са гле ди ва, а рав но ду шност пре ма 
њој на до мак пре зи ра. 

У по след њих три де се так го ди на кри ти ка про зе (и по е зи је) 
до жи ве ла је знат не ме та мор фо зе: нај пре је би ла све оп шир ни ја, 
струч ни ја и до сад ни ја, а он да се са мо у ки ну ла – на пу шта ју ћи не 
то ли ко се бе ко ли ко са му књи жев ност. Да ли су, у исто вре ме, днев
не но ви не, ко ји ма је то био део тра ди ци је – уки ну ле кри ти ку?

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? 

У тр ци са вре ме ном, и пи сац и чи та лац опре де љу ју се за кра
ће фор ме и сег мен те. Ле ги тим но је по ста ло твр ђе ње да са вре ме ни 
чи та лац не ма вре ме на и мо гућ но сти да чи та ро ма не из 19. ве ка. У 
школ ској лек ти ри нај ве ћа де ла срп ске књи жев но сти „об ра ђу ју” се 
у од лом ци ма. Иде а лан је по стао ро ман на 150 стра на, при че му се 
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те жи сег мен та ци ји тек ста или, обр ну то, згу шња ва њу тек ста и из
ра за као на док на ди за спољ ни обим де ла. Ро ман се сма њио и ап сор
бо вао но ве лу, или про ши рио и пре у зео при по вет ку.

Да би не стр пљи вом, од сут ном и ужур ба ном чи та о цу био схва
тљи ви ји и ја сни ји, про за ист пи ше у фраг мен ти ма и сли ка ма, на лик 
од лом ци ма у дај џе сти ра ним из да њи ма, све сно или не све сно се 
бли же ћи тех ни ци фил ма, или филм ског ни за. Чи та ње ро ма на тре
ба да тра је слич но тра ја њу фил ма. Ана лог но то ме, и ан га жо ва ње 
чи та о ца мо же да бу де ан га жо ва ње гле да о ца, при че му је гле да лац 
увек у пред но сти, а филм има при о ри тет. Гле да о ца фил мо ва у нас, 
ме ђу тим, од био је та лас нај го рих филм ских об ра да по ли тич ких 
те ма тзв. де ве де се тих, као и тен ден ци о зно за тр па ва ње филм ског 
и ТВ тр жи шта днев но по ли тич ким са др жа ји ма и аме рич ким филм
ским ђу бре том о на си љу, из о па че но сти, рас па ду поро ди це и тра ди
ци о нал них вред но сти као вас пит но де ло ва ње на – ра зо ре ног чо
ве ка ра зо ре не Ју го сла ви је. За фил мом се, до не кле, по не ла и про за, 
и при том про шла го ре од фил ма. Филм ске об ра де – по јед но ста вље
ња и по јев ти ње ња – по ја ви ле су се и у књи жев ним об ра да ма исто
риј ских фи гу ра, до га ђа ја, ра то ва, и мно гих об ли ка уну тра шњег 
жи во та.

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?

Сва ки по ку шај пор тре ти са ња да на шњег чи та о ца про зе, или 
чи та лач ке гру пе, оп те ре ћен је дру штве ним и со ци јал ним аспек том 
– ви ше не го у бли жој или да љој про шло сти. Еко ном ски аспект, 
као и пи та ње књи жар ске и тр жи шне при вре де, знат но ути чу на 
то шта ће, ка да и ка ко до ћи до чи та о ца.

Чи та о ца и гру пе чи та ла ца не кад је об ли ко ва ла шко ла и би бли
о те ка; са да то чи ни те ле ви зи ја. Ва ља ло би раз мо три ти уло гу ме ди ја 
у об ли ко ва њу чи та о ца. У по след њој де це ни ји 20. и у пр вој де це ни
ји 21. ве ка књи жев на про дук ци ја је има ла екс пан зи ју у но ви на ма. 
Сад се ме ди ји по вла че и ди жу ру ке од књи ге. То би мо гло има ти 
од ра за и на чи та о ца и на де ла.

Про ши ре ње обла сти и жа нр о ва и фор ми про зе про ши ри ло је 
и умно жи ло про фи ле чи та ла ца: ни су са мо по ли тич ке и иде о ло шке 
де о бе опре де ли ле чи та о це за те ме (ре во лу ци је и кон тра ре во лу ци је, 
на ци о нал не и гра ђан ске ори јен та ци је, европ ска и евро скеп тич на 
опре де ље ња) већ и дру ги аспек ти, па и аспек ти по ступ ка... Украт ко, 
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пи ше се и штам па ви ше, чи та се и раз ма тра ма ње. Кад се то ме до да 
по да так да сва ко чи та оно што је до ње га до шло, ви ди мо да је 
кла сич на оба ве ште ност чи та о ца о књи жев ној про дук ци ји мно го 
го ра не го у про шлом ве ку, а књи га тех нич ки и фи нан сиј ски не до
ступ ни ја... 

Да на шњи чи та лац још је под ути ском по ли тич ких при ли ка 
и ра то ва на кра ју про шлог ве ка, али и под при ти ском ни ма ло слу
чај них ко мер ци јал нопо ли тич ких про је ка та као што је „књи га на 
ки о ску”.

Чи та лац са вре ме не про зе је са мо у ве ре ни ји не го пре. Слу ша 
се бе и се би бли ске иде је, ау то ри те ти су одав но у опа да њу. Не кад 
је кри ти ка ро ма на у По ли ти ци, или у Но во сти ма (стро ги Бо жи дар 
Ми ли дра го вић, ког одав но ни ко не по ми ње, а ка мо ли да га за ме ни), 
или пак у Ни ну, по ма га ла чи та о ци ма. Са да и Ни но ва на гра да ви ше 
ла же не го што об ли ку је чи та о ца.

Чи та лац не ма ко ме да ве ру је, јер су ме ди ји, ре ко смо, из гу би ли 
и на пу сти ли уло гу оба ве шта ва ња и вред но ва ња. Трет ман књи ге 
у ме ди ји ма ма њи је и го ри не го икад: још ни је уве де на та ри фа за 
ре кла ми ра ње књи га, и то је је дан од ви до ва ку ка вич лу ка и ли це
мер ја јав ног сер ви са. Књи га на ин тер не ту та ко ђе пред ста вља де
по ни ју у ко јој се све рас по зна је, ка ко и при ли чи де по ни ји.

Књи га у шко ли има ана ло ги је са угле дом на став ни ка, а углед 
је по ве зан са пла том ко ју при ма.

По ли тич ке и пар тиј ске гру пе и мо де сен че са вре ме ног чи тао
ца ви ше не го иде је, по сту пак, је зик и др.

Са вре ме ни пи сац че сто пи ше за жи ри, јер ве ру је да ће му 
жи ри обез бе ди ти чи та о ца (или ма кар на хра ни ти су је ту).

Ус кра ћен за при ме рак књи ге или ча со пи са, ус кра ћен за ин фор
ма ци ју о но вој про зи и ње ним на сло ви ма, са др жа ји ма, до ме ти ма, 
ус кра ћен за но вац ко јим до књи ге мо же до ћи, са вре ме ни чи та лац 
ре ду ку је и свој по глед на књи жев ност и сво је ра до ва ње не че му но
вом и сво ју ве ру у на гра ђе но де ло... Ре ду ку је сво је ин те ре со ва ње, 
по тре бе, вре ме и про стор за при јем де ла.

У та квим окол но сти ма чи та лац се у са мом се би де ли и опре
де љу је. Ве ћи на је већ пре шла на по ли тич ку или јав ну по р но гра
фи ју – у по тре би да са зна шта се то с на ма зби ло и ка ко су не ки 
ус пе ли а сви ни су. Је дан део се за књи жев ност опре де љу је као и за 
по ли тич ке пар ти је. Нај ва жни је, нај сло же ни је и нај про бле ма тич
ни је по де ле су на оне ко је им пли ци те фор си ра по ли ти ка, при твор
ним де ло ва њем на ши ро ком пла ну – школ ских про гра ма, ме диј ског 
из бо ра те ма и ау то ра, кон тро лом ути цај них тј. уно сних на гра да и 
слич них при зна ња. Ефек ти тог де ло ва ња већ се ви де. 
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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?

О по ли тич ким ути ца ји ма на рас по ред сна га у књи жев ном 
по љу у про шло сти – са да се до ста зна, али од тих са зна ња књи
жев ност не ма ни шта. Мо жда са мо са зна ње да тих ути ца ја има и 
да нас – у дру гим и, мо жда, сло же ни јим ви до ви ма.

Је ди на ко рект ност ко ја по ма же књи жев но сти би ла је, по не кад, 
она ко ја је, као дру штве ни на лог, пре по ру чи ва ла чи та ње. Тај на лог 
сво је вре ме но је еми то ва ла јед но па р тиј ска др жа ва пре ко пар тиј ских 
про гра ма, ме ди ја, шко ла и са мих ро ди те ља: Де цо, чи тај те, да бу
де те до бри љу ди као ју на ци из књи га! Сад су ју на ци про гла ше ни 
за зло чин це, а зах те ви за чи та њем у шко ли бли зу су про гла ше њу за 
на си ље. Не кад се знао не ве лик спи сак не по жељ них књи га и ау то ра, 
а са да се зна не ве лик спи сак по жељ них. У ви ше пар тиј ском си сте му 
књи га још ни је при ме ће на, а но вац се да је са мо сво ји ма.

На ши ме ди ји ја вља ју да су Ње гош и Ан дрић и Лу бар да у 
сво јим за ви ча ји ма по ли тич ки оп ту же ни или кри во тво ре ни, али на 
то ни ко не ре а гу је, као да су ни чи ји. Пре ма нај ве ћим ства ра о ци ма 
са да шње вла сти су рав но ду шне. Те вла сти за умет ност узи ма ју 
глу му, естра ду, за ба ву... Ко ће бра ни ти не ког са вре ме ног пи сца? 

На гра да за нај чи та ни ју књи гу у Ср би ји сво је вре ме но је по ста
ла не по доб на, јер су би ле не по доб не не ке нај чи та ни је књи ге, обич но 
ро ма ни, па је ста тус и про грам на гра де про ме њен и то је по ста ла 
на гра да за књи гу ко ја је по ли тич ки по жељ на да бу де нај чи та ни ја. 
То је је дан од по че та ка но вог по ли тич ког ути ца ја – на пи сце, књи ге, 
чи та о це. 

По ли тич ки ути цај огле да се и у из бо ри ма управ ни ка шко ла 
и би бли о те ка, би бли о те ка ра, чла но ва жи ри ја, уред ни ка у ме ди ји ма, 
от ку пље них из да ња итд., итд.

Мно ги чи та о ци го то во без ре зе рв но ве ру ју жи ри ји ма и ме ди
ји ма. Мно ги ни су при ме ти ли про ме ну у кон цеп ци ји По ли ти ки ног 
„Кул тур ног до дат ка”. Жал за Књи жев ном ре чи или Сту ден том, 
Ви ди ци ма, да не по ми ње мо Де ло, Са вре ме ник, Књи жев ност – ни је 
ду го тра ја ла. Са вре ме на власт ни је по ку ша ла да их би ло чи ме на
док на ди или за ме ни.

И све је то спо ља. Уну тра је још го ре и сло же ни је. По тре ба 
књи жев но сти да се до дво ра ва (вла да ју ћој) по ли ти ци увек је би ла 
ве ли ка. 

Што је ма ње дру штве на, умет ност, по го то во књи жев ност, по
ста је све ау ти стич ни ја.
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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? 

Би ло ко ја кри тич ност или са ти рич ност бле да је у по ре ђе њу 
са жи во пи сном На род ном скуп шти ном. Не ма пи сца ко ји уме да се 
кри тич ки освр не на са вре ме ност на на чин на ко ји ће то би ло ко га 
до та ћи. Ма ло ко га до ти че и оно у Скуп шти ни – та мо се по го ђе ни 
за до во ља ва ју уз вра ћа њем – рав ном ме ром.

За кљу чак

Са вре ме ној срп ској про зи, па и укуп ној књи жев но сти и умет
но сти, по тре бан је но ви по че так. Он ни је у окри љу дру штва ни ти 
у оста ци ма ин сти ту ци ја. Он је у ге ри ли – за рад ним сто лом, и та мо 
је – мо ра мо ве ро ва ти – уве ли ко за по чео. 




