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МЛА ДЕН ВЕ СКО 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?

Мла ден Ве ско вић: Исто вре ме но по сто ја ње ве ћег бро ја по е ти
ка је оно што, по мо ме ми шље њу, обе ле жа ва са вре ме ни тре ну так 
срп ске про зе. То је плу ра ли зам у ко јем че сто ни је ла ко пре ци зно 
од ре ди ти ко ја је од по е ти ка пре те жни ја. Ипак, чи ни се да је ре а ли
стич ка по е ти ка са свим сво јим ва ри је те ти ма на сле ди ла пост мо
дер ну с кра ја про шло га ве ка. Као да се клат но по ме ри ло на стра ну 
ве ћег ин те ре со ва ња за фак то гра фи ју, ма те ри јал но и ово вре ме но. 
На рав но, ово су уоп шта ва ња, али она, с дру ге стра не, осли ка ва ју дух 
вре ме на ко је ни ма ло ни је за ин те ре со ва но за „пле те ни је сло вес” и 
стро гу ме та тек сту ал ност. Књи жев ност је, као и дру ге умет но сти, 
с по чет ком тран зи ци је из гу би ла сво је при ви ле го ва но ме сто у дру
штву. Она је већ без ма ло три де це ни је са мо је дан од мно штва мо
гу ћих из бо ра, ко ји се за па жњу по тен ци јал них чи та ла ца бо ри с 
оби љем за бав них са др жа ја ко је ну де ин тер нет и те ле ви зи 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? 

И ра ни је су књи жев на де ла би ла екра ни зо ва на и мно гу су 
до бри пи сци би ли (или је су) до бри сце на ри сти. Ве за из ме ђу књи
жев но сти, по зо ри шта и фил ма је при род на, ор ган ска, јер се за сни
ва на до бр ој при чи и ње ном ва ља ном пред ста вља њу књи жев ним, 
сцен ским или филм ским сред стви ма. Ту не ма ко ли зи је. Ути цај 
фил ма мо же би ти ве ћи на жан ров ску књи жев ност ко ја у же љи за 
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што упе ча тљи ви јим ефек ти ма по чи ње да сле ди на ра тив не обра сце 
фил ма, за бо ра вља ју ћи та ко ин стру мен та ри јум са ме књи жев но сти, 
ре ду ку ју ћи ди ја па зон мо гу ћих на чи на при по ве да ња. 

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?

Не сум њи во да је реч о ви ше ти по ва чи та ла ца, као и ра ни је 
уо ста лом. Истин ски ве ли ка и до бра књи жев ност се пи ше за чи тао
ца чи ји сен зи би ли тет мо же да је пре по зна и при хва ти. То је чи та
лацзна лац и чи та лацпо све ће ник, ко ји ће про на ћи вред но де ло и 
у мно штву осред њих или ло ших књи га. Та квих чи та ла ца ни ка да 
ни је би ло пре ви ше, са мо су мо жда би ли ви дљи ви ји. Дру ги тип чи
та ла ца је онај ко ји у књи жев но сти тра жи со фи сти ци ра ни ју вр сту 
за ба ве, али без ам би ци је да у де лу тра жи дру ги или тре ћи слој. На
рав но, из ме ђу ова два чи та лач ка ан ти по да по сто ји низ ва ри је те та. 

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?

Од у век је по ли ти ка има ла од ре ђе ни ути цај на књи жев но по ље, 
па ни на ше до ба ни је из у зе так. Али, за раз ли ку од прет ход них вре
ме на, са да тај ути цај ни је ди рект но по сре до ван, он је за пра во знат но 
ма њи, јер је – као што смо ра ни је ре кли – ин те рес дру штва за књи
жев ност и умет ност знат но ма њи. За то се са да по ли тич ке иде је 
ин ди рект но де тек ту ју у те ма ма о ко ји ма се пи ше, али оне су вр ло 
рет ко при мар ни са др жа ји де ла. Ме ђу тим, тач но је да не ка де ла сво
јим са др жа јем ко ји је „по же љан” лак ше и бр же до би ја ју па жњу и 
по др шку ме ди ја, за раз ли ку од не ких дру гих де ла с тзв. „не по жељ
ним” те ма ма ко ја су са свим скрај ну та. Ту ве ћи зна чај и кључ ну 
уло гу има ју ме ди ји као по сред ни ци из ме ђу де ла и чи та ла ца. У вре
ме ну у ко јем ме ди ји дик ти ра ју фо кус па жње, де ло ко је је ме диј ски 
скрај ну то, пре ћу та но, не ма шан су да до пре до ши рег кру га чи та
ла ца. У том сми слу по ли тич ка ко рект ност мо же би ти про блем за 
пи сце, ба рем за оне ко ји по сва ку це ну же ле ме диј ску по пу лар ност. 
Они мо ра ју да мо ди фи ку ју књи жев ни са др жај ка ко би од го во ри ли 
на ванк њи жев ни зах тев по жељ но сти или по мод но сти. За оне ко ји
ма то ни је им пе ра тив, ства ра лач ко по ље је отво ре но. 

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 
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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? 

Чи ни ми се да је на ша са вре ме на про за (као и по е зи ја) са чу ва
ла кри тич ки по тен ци јал. Он мо жда ни је то ли ко јак као не ка да, али 
то је ра зу мљи во има ју ћи на уму про ме ње не дру штве не окол но сти. 
Књи жев ност са да не мо ра ну жно да пре у зи ма уло гу ак тив ног су
бјек та у дру штве ним пи та њи ма. За то са да по сто је мно го број не 
гра ђан ске ор га ни за ци је, по ли тич ке пар ти је итд. Књи жев ност је 
упу ће на на се бе са му и оту да је ма ње кри тич ки про фи ли са на. Ме
ђу тим, не ма ли број са вре ме них про зних де ла из у зет но сна жно са
би ра ефек те на ше ду ге тран зи ци је и у том сми слу на ша про за и те 
ка ко ука зу је на по губ не со ци јал не ефек те, на мно ге по је дин це, чак 
ге не ра ци је, ко ји не сна ђе ни плу та ју из ме ђу све да ље „бо ље” про
шло сти у ко јој су се фор ма ти ра ли, и са вре ме но сти ко ју не раз у
ме ју и не мо гу да на ђу сво је ме сто у њој. 




