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ЈЕ ЛЕ НА ЛЕН ГОЛД

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?

Је ле на Лен голд: Уз опа сност да свој од го вор от поч нем јед ном 
те гоб ном кон ста та ци јом, бо јим се да се за са да, ба рем у ових се дам
на ест го ди на, у Ср би ји ни је по ја вио пи сац ко ји би мо гао да обе ле жи 
21. век. У те пи сце, ко ји не ће обе ле жи ти век, на рав но да ра чу нам 
и се бе. Углав ном ви ђам, сре ћем и чи там мла де, не стр пљи ве ау то ре, 
ко ји му ње ви то шћу про до ра на тр жи ште и у ме ди је, као и бро јем 
књи жев них на гра да, ме ре ква ли тет сво јих књи га. У те мат ском 
сми слу, ти мла ди ау то ри се још тра же. Имам ути сак да им ве ли ке 
те ме из ми чу пред број ним ап сур ди ма сва ко дне ви це, ко ји ма су 
окру же ни, и ко је он да ком пул зив но опи су ју, све у стра ху да су та
ко зва не веч не те ме пре ва зи ђе не или ис при ча не. Са вре ме ни пи сци, 
а на ро чи то мла ди пи сци, жи ве у кон стант ном ван ред ном ста њу и 
за то им ни по што не мо же мо за ме ри ти тај по ви ше ни, ужур ба ни 
тон ко јим се обра ћа ју чи та о ци ма. Све сни су да је пост мо дер ни зам 
по ла ко на пу стио про сто ре књи жев но сти и стал но су у по тра зи за 
но вим из ра зом, ко ји још не ма ни сво је име, ни ја сно фор ми ран 
об лик. У су шти ни, да на шњи пи сци и да ље лу та ју из ме ђу ин тим
них при ча, ко је су углав ном ду бо ко ра зо ре не по губ ним ути ца ји ма 
спо ља, и при ча ко је ни су одо ле ле по ри ву да бу ду ан га жо ва не, да се 
ди рект ни је су о че са ствар но шћу у ко јој Ср би ја је два пре жи вља ва. 
То је књи жев ност че жње, не за до вољ ства, фру стра ци је и ус кра ће
но сти. Књи жев ност ко ја уна пред зна да су јој шан се ли ми ти ра не, 
да не ће би ти пре ве де на, да се не ће на ћи у европ ским књи жа ра ма, 
књи жев ност ко ја ра сте ско ро као ко ров, не за то што је не ко не гу је 
и за ли ва, већ за то што је и од са мих вре мен ских не при ли ка ја ча.
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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? 

Не мо гу да знам ка ко ће се то од ра зи ти на књи жев ност, али 
знам да ме ни то не сме та. Од у век сам филм сма тра ла са мим вр хом 
умет но сти јер има мо гућ ност да у се би об је ди ни та ко ре ћи све умет
нич ке вр сте. За ви дим филм ским умет ни ци ма на мо гућ но сти ма 
ко је има ју, уко ли ко уме ју да их упо тре бе, на рав но. Не мо же мо бе
жа ти пред чи ње ни цом да се на ви ке кон зу ме на та умет но сти ме ња ју, 
као што се ме ња и њи хов укус и ме ра њи хо вог стр пље ња. Див но је 
ка да од до бре књи ге на ста не још бо љи филм. Ко ли ко сам при ме
ти ла, упра во не ки по пу лар ни фил мо ви су на ве ли љу де да про чи
та ју по је ди не књи ге и да упо зна ју не ке пи сце. Књи жев ност, по мом 
ми шље њу, не би тре ба ло да се за тва ра у свој ма ли, ели ти стич ки 
круг. С дру ге стра не, још ду го ће по сто ја ти и љу ди ко ји ће про сто 
во ле ти да чи та ју књи ге и ја за то не бри нем.

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?

Си гур на сам да има не ко ли ко вр ста чи та ла ца, код нас, као и 
на сва ком дру гом ме сту на све ту. У том по гле ду, ни смо ми ни шта 
по себ но раз ли чи ти. По сто је, пре све га, љу ди ко ји чи та ју књи ге да 
се опу сте и за ба ве, да се од мо ре по сле рад ног да на. То су љу ди ко ји 
ви ше чи та ју то ком го ди шњих од мо ра и евен ту ал но по ла са та уве че 
пред спа ва ње. По сто је, за тим, мла ди љу ди ко ји ула зе у свет књи га 
и у онај пе ри од жи во та кад се чи та мно го и стра стве но. Не ки од 
тих мла дих љу ди ка сни је уђу у жи вот не ко ло те чи не па по не кад и 
за по ста ве чи та ње, а не ки се, на сре ћу пи са ца, пре тво ре у озбиљ не 
чи та о це, до кра ја жи во та. То су он да они љу ди ко ји ис тра жу ју, ко ји 
пра те озбиљ не и ква ли тет не књи жев не трен до ве, ко ји по се ћу ју 
сај мо ве књи га и књи жев не ве че ри и ко ји су, за сва ког пи сца у Ср би
ји, за пра во онај фак тор на ко ме он за сни ва сво ју крх ку мо ти ва ци ју 
да на ста ви да пи ше.

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?
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Мо жда гре шим, али ме ни се чи ни да смо ту фа зу про шли. Она 
је по сто ја ла де ве де се тих го ди на 20. ве ка, то ком ра то ва у бив шој 
Ју го сла ви ји и не ко ли ко го ди на по сле то га, док је би ло по треб но, 
а по не кад и мо дер но, пи са ти о тим те ма ма. Чи ње ни ца је и то да 
су по је ди ни пи сци на пра ви ли ка ри је ре на том та ла су, ба ве ћи се 
углав ном га ђе њем над сва ко дне ви цом, али за ви ше од то га, по ка
за ло се, ни су би ли ка дри. Са да је тај бун тов нич ки елан по ма ло 
спла снуо, па нам пи сци углав ном сер ви ра ју сво ју ре зиг на ци ју, 
ко ја је, ме ни лич но, дра жа и ли те рар ни ја од пам флет ских про зних 
оства ре ња. 

С дру ге стра не, имам ути сак да тре нут но код нас по сто ји 
дру ги фак тор ко ји од ре ђу је то што сте на зва ли „рас по ре дом сна
га на књи жев ном по љу”. Тај рас по ред се од но си ви ше на са ме 
из да ва че, а ма ње на пи сце. Ве ро ват но да би вам из да ва чи мо гли 
ка за ти ви ше о то ме, уко ли ко би го во ри ли отво ре но, али ла ич ки 
по сма тра но, са стра не и без не ког на ро чи тог по зна ва ња чи ње ни ца, 
ми слим да се ту сна ге стал но сме њу ју и да по је ди ни из да ва чи 
пра те по је ди не по ли тич ке гар ни ту ре на вла сти. То се он да од ра
жа ва и на за сту пље ност у ме ди ји ма, број књи жев них на гра да, 
про да тих књи га и то ме слич но. Али, ду го роч но по сма тра но, ја не 
ви дим да то мо же истин ски да ути че на не ки пе чат ко ји се оста вља 
на књи жев ност као та кву. То са мо до но си тре нут ни про фит по је
ди ним из да ва чи ма и књи жа ри ма, али не ма тог мар ке тин га ко ји 
ће пи сца учи ни ти бо љим не го што он ре ал но је сте, та ко да то, на 
кра ју кра је ва, опет до ђе на сво је.

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? 

У ства ри, на ово пи та ње сам већ од го во ри ла. Чи ни ми се да се 
срп ска про за у овом тре нут ку не бу ни. Она је у ле тар ги ји и не кој 
вр сти не мо ћи. С јед не стра не, мо је је ду бо ко уве ре ње да књи жев
ност и не тре ба да има ни ка кав за да так, то ни је њен по сао. С дру ге 
стра не, си гур но да би здра ви је дру штве не окол но сти и бо љи усло
ви у кул ту ри, а са мим тим и у књи жев но сти, да ли ве ћи за ма јац 
пи сци ма. Ми смо те мат ски пре ва зи шли књи жев ност ко ја се ба ви ла 
та бу и ма, ма ло то га је да нас та бу, од у ста ли смо од пи са ња књи жев
но сти ко ја осве шћу је, не ма мо пи сца ко ји би ис пи сао и за о кру жио 
епо ху, а не ви ди мо ни не ку по себ ну на ду у ско ри јој бу дућ но сти. 
Све у све му, то ни су до бре осно ве за ства ра ње ве ли ке књи жев но сти. 
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Упр кос све му то ме, књи жев ност оп ста је, и у то се уве ра ва мо сва
ке го ди не ка да ви ди мо ко ли ко је но вих на сло ва на Сај му књи га у 
Бе о гра ду и ко ли ко је ме ђу тим на сло ви ма за ни мљи вих књи га. Та
ко ђе, ско ро сва ке го ди не по ја ви се не ко ли ко но вих, та лен то ва них 
име на. Све то до ка зу је да је књи жев ност за и ста те шко уби ти, ма да 
се кул тур на по ли ти ка ко ју на ша др жа ва спро во ди и те ка ко тру ди 
да јој за тре сва ки траг, не ула жу ћи та ко ре ћи ни шта у не го ва ње 
кул ту ре, па ни књи жев но сти. 




