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МИ ЛИ САВ СА 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 ли сав Са вић: Ни је пост мо дер ни зам баш мр тав ка ко се ми
сли. Еклек тич ност му је сте нај ве ћа ма на, али и нај ве ћа пред ност. 
Све по зна те фор ме су у игри, али има ме ста и за но ве. 

По губ не по сле ди це пост мо дер ни зма су у то ме што је у огром
ним ко ли чи на ма про из вео – ка ко је ја на зи вам – „про фе сор ску” књи
жев ност. У пи та њу је књи жев ност зна ња, на ста ла из мо зга, а не 
из кр во то ка, из на бре клих до пу ца ња да ма ра. Срп ска про за про сто 
ва пи за по лу пи сме ним ге ни ји ма ка кви су би ли, ре ци мо, Бо ра Стан
ко вић и Ми о драг Бу ла то вић.

Да нас се мно го пи ше и мно го об ја вљу је. За ве ћи ну пи са ца не 
про ђе го ди на без ро ма на, или не де ља без при че. Ни кад жи вља а 
ни кад мр тви ја књи жев на сце на. Књи жев ност ће се у са мој се би 
угу ши ти.

Или мо жда гре шим! То ли ко пи са ца и то ли ко књи га знак је, 
ипак, да је књи жев ност не ком по треб на. У крај њем слу ча ју, они ма 
ко ји је пи шу.

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? 

Го ди на ма слу шам слич не при че. По ми њан је филм, али и 
му зи ка (по себ но рок), стрип, дро га, но ви нар ство, сли кар ство (и 
ап стракт но и фи гу ра тив но), ин тер нет... Та кве при че иду у при лог 
по мо дар ству у књи жев но сти. Ути ца ји ових но во та ри ја не мо гу се 
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ни при ма ћи ути ца ји ма на књи жев ност ко је су из вр ши ли Хо ме ро ви 
епо ви, грч ке дра ме и ко ме ди је, Хе ро дот, Апу леј, Бо ка чо, Сер ван тес, 
Тол стој, До сто јев ски, Хи ља ду и јед на ноћ, Би бли ја, Тал муд, Ку ран...

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?

Сар тр је био про тив „му зеј ске” књи жев но сти. Про тив књи га 
ко је ску пља ју пра ши ну на по ли ца ма.

На жа лост, по мно гим књи га ма за ко је се Сар тр за ла гао да нас 
је по па ла пра ши на. Оне по ко ји ма ни је ни су, за ову при чу, вред не 
по ме на.

Пра ва књи жев ност се ма ло чи та. И њу углав ном чи та ју „при
нуд ни” чи та о ци. Под „при нуд ним чи та о ци ма” под ра зу ме вам уче
ни ке, сту ден те. Лек ти ру, на рав но, од ре ђу ју про фе со ри. У тој лек ти ри 
мо же да бу де спо р на са мо са вре ме на књи жев ност. 

По сто је три ти па чи та о ца: пр ви је у сва ком по гле ду ин фе рио
ран у од но су на пи сца (реч је о чи та о цу ла ке ли те ра ту ре, пот пу но 
се пре пу шта пи сцу); дру ги је на ин те лек ту ал ном ни воу ра ван 
пи сцу (бр зо се иден ти фи ку је с пи сцем, ве ру је да је и он та ко не што 
мо гао на пи са ти): тре ћи је су пер и ор ни ји од пи сца (углав ном уо ча ва 
пи шче ве гре шке, рет ко га и шкр то хва ли). За ме не је нај за ни мљи
ви ји овај тре ћи чи та лац. У ње му ви дим оства ре не или по тен ци јал
не кри ти ча ре. И кад бо ље раз ми слим, сво је књи ге пи сао сам за тих 
не ко ли ко кри ти ча ра. Ште та што их у мно го че му ни сам по слу шао! 
Тач ни је, ште та што сам се љу тио на њих кад су ми го во ри ли да 
ошља рим. Ка мо сре ће да су ми отво ре но ре кли да се ока нем пи
са ња! Или бих се ока нио, или бих за и ста по стао пи сац!

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?

По ли тич ки ути цај на рас по ред сна га у књи жев ном по љу увек 
је по сто јао . Но, и тај ути цај и то „по ље” пот пу но су ефе мер ни пој
мо ви. Пра ва књи жев ност, или бар она ко ја се тру ди да то бу де, не 
оба зи ре се на по ли тич ке ути ца је, ни ти је за ни ма ју „по ља”. Жао 
ми је што сам го то во цео жи вот про вео (као уред ник ча со пи са 
и из да вач ких ку ћа) но се ћи се са по ли тич ким ути ца ји ма, би ло да 
сам их по би јао, би ло да сам их и сам про мо ви сао. Из гу бље но вре
ме! При па дам ге не ра ци ји ко ја се же сто ко бо ри ла за ау то но ми ју 
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књи жев но сти, опи ру ћи се сва ком спо ља шњем (иде о ло шком) при
сту пу у ње ном ту ма че њу! Го то во да ни шта да нас ни је оста ло од 
иде ја Зо ра на Ми ши ћа, Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, Пе тра Џа џи ћа, Сре
те на Ма ри ћа и дру гих за го вор ни ка ту ма че ња књи жев но сти као 
књи жев но сти. Да нас се књи жев ност ту ма чи са ста но ви шта иде о
ло ги је (ле ве, де сне, про е вроп ске, про срп ске, пр о ју го сло вен ске, 
мо дер не, тра ди ци о нал не, фе ми ни стич ке). Та кво ту ма че ње обич но 
про мо ви ше вред но сти тре нут ка.

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? 

Бу ни ти се у про зи про тив ствар но сти, про тив исто ри је ко ја 
нам се де ша ва – пот пу но је бе сми сле но. Мо ја ге не ра ци ја и те ка ко 
се бу ни ла, а свет се ни је по бољ шао. Би ће да се по гор шао. На ше 
по бу не пре тво ри ле су се у те шке по ра зе. 

Мо ја но ви ја про за ни је ни шта дру го не го при ча о тим по ра зи
ма. С тан ком на дом да је мо гу ће из ње из ву ћи ка квета кве по ру ке.

На ва ше пи та ње пра ви од го вор би мо гли да да ју мла ђи пи сци. 




