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ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ

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?

Ву ле Жу рић: Ко ли ко знам, „оста вин ска рас пра ва” у ве зи са 
по е тич ким и дру гим књи жев ним не крет ни на ма ко је су за со бом 
оста ви ли мно ги пред став ни ци мла де срп ске про зе ни ка да ни је 
одр жа на. Уме сто да ге не ра ци ја пи са ца ко јој при па дам до би је ле ги
тим ну при ли ку да се евен ту ал но „по бу ни” про тив сво јих књи жев
них оче ва (а у мом „слу ча ју”, Не ма ња Ми тро вић, Ра до слав Пет ко
вић, Све ти сла ва Ба са ра и пре свих Да вид Ал ба ха ри то нео спор но 
је су), ми смо се су о чи ли са рас па дом др жа ве у ко јој смо до та да 
жи ве ли, а са мим тим и са рас па дом це ло куп не ку лур не сце не на 
ко јој смо тек по чи ња ли да се фор ми ра мо. Не ки од „пред рат них 
мла ђих пи са ца” јед но став но су не ста ли са не ста ју ће књи жев не 
сце не, а гра ђан ски рат и дра ма тич но оси ро ма ше ње оно га што је 
оста ло од не ка да шњег дру штва на јед ном су се на мет ну ли као екс
клу зив не и го то во је ди не те ме. Ме ђу тим, уско ро се ис по ста ви ло 
да „пост мо дер ни сти” (сем опет Ба са ре и Ал ба ха ри ја) не ма ју не ку 
на ро чи ту по тре бу да се у сво јим де ли ма ба ве ра том, док су тек сто
ви мла ђих пи са ца по че ли да се чи та ју го то во ис кљу чи во у иде о ло
шком кљу чу. Ра то ви су се за вр ши ли, де сио се Пе ти ок то бар, по сле 
нас се по ја ви ла но ва ге не ра ци ја пи са ца, али иде о ло шко вред но ва ње 
ни је пре ста ја ло да оп те ре ћу је ио на ко ком пли ко ва не од но се на 
је два жи вој књи жев ној сце ни. У пр вој де це ни ји два де сет и пр во га 
ве ка, овој иде о ло шкој тор ту ри при кљу чи ла се и по шаст ти ра жа. 
По ста ло је вред но са мо оно што се до бро про да ва ло. Па ипак, упр
кос свим овим огра ни че њи ма и не спо ра зу ми ма ко ји ма оби лу је 
ак ту ел ни тре ну так са вре ме не срп ске про зе, тек сто ви ко ји се да нас 
пи шу, али све ре ђе аде кват но ту ма че, је су по е тич ки ра зно вр сни 
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и вред ни чи та лач ке па жње. Оно што бри не ни је по мањ ка ње ква
ли те та, већ упра во не до во љан број мла дих, гнев них при по ве да ча, 
ко ји ће узе ти на зуб књи жев не до ме те пи са ца мо је ге не ра ци је. Чи ни 
ми се да је ова ту жна чи ње ни ца ди рект на по сле ди ца план ског уни
шта ва ња ча со пи сне сце не. Од мла дог пи сца се да нас оче ку је да 
сту пи на књи жев ни сце ну са до бро на пи са ним ро ма ном ко ји у 
се би има ко мер ци јал ни по тен ци јал. Са ми до не си те за кљу чак да 
ли је то пра ви на чин да се обе зе бе ди ма ка ква књи жев на бу дућ ност 
срп ске про зе.

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? 

Ка мо сре ће да до ма ће фил ма џи је и те ле ви зи је све че шће ан
га жу ју пи сце за пи са ње сце на ри ја за фил мо ве и ТВ се ри је. Не ви дим 
да је то та ко. Већ по ме ну ти рат је пре ки нуо и по ме ну ту ве зу из
ме ђу књи жев но сти и филм ске умет но сти. Пи сци за и ста рет ко 
до би ја ју при ли ку да на пи шу не што што ће би ти сни мље но и што 
ће ви де ти мно го број на пу бли ка. Из гле да да не ма мно го по сла ни 
за са ме дра ма тур ге, па се и они окре ћу нај јеф ти ни јем умет нич ком 
по слу у Ср би ји: пи са њу ро ма на. А Фи лип Да вид и Ива на Ди мић 
је су шко ло ва ни дра ма тур зи, али они су исто вре ме но и афир ми са
ни и ви со ко це ње ни про зни пи сци, па не ви дим ни шта нео бич но 
у то ме што су до би ли Ни но ву на гра ду.

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?

Нај ва жни је је да ти чи та о ци уоп ште још по сто је, с об зи ром 
на то ко ли ко се над ле жни тру де да обез вре де сва ки ства ра лач ки 
на пор и ко ли ко се у ме ди ји ма већ ду го ства ра ла жна сли ка о Ср би
ји као зе мљи не пи сме них ди вља ка. А љу ди чи та ју оно ли ко ко ли ко 
за то на ђу вре ме на и ко ли ко мо гу да одво је нов ца. Не бих пра вио 
би ло ка кве по де ле, ти пи за ци је, ни ти бих се ба вио ана ли за ма ли ста 
нај про да ва ни јих и нај чи та ни јих на сло ва. На пи сцу је да мно го 
чи та и да пи ше нај бо ље што уме, а на чи та о цу да ода бе ре оно што га 
нај ви ше ин те ре су је. Ка кво је ста ње у до ма ћим ме ди ји ма, ко ли ко 
ма ло про сто ра у њи ма је по све ће но књи жев но сти и умет но сти, 
си ту а ци ја је још и до бра. У Ср би ји је да нас мно го те же би ти чи
та лац не го пи сац.
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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?

На оба ова пи та ња де ли мич но сам од го во рио да ју ћи од го вор 
на пр во пи та ње. По ли тич ка ко рект ност уби ја сва ку књи жев ност, 
али ау то ри ма ко ји при ста ну да на та кав на чин из не ве ре спи са тељ ски 
по зив та ко рект ност до но си од ре ђе не ко ри сти. А срп ска књи жев
ност већ ду го ни је у сфе ри ин те ре со ва ња љу ди ко ји су на вла сти. 
Исти на, да би сте би ли управ ник би бли о те ке или по зо ри шта, мо ра
те би ти ми ли вла сто др шци ма, али шта то вре ди ка да ни би бли о
те ке ни по зо ри шта не ма ју до вољ но нов ца за нор мал но функ ци о
ни са ње.

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? 

Оно што не до ста је са вре ме ној срп ској про зи ни су пи сци, ни су 
књи ге, ни су те ме тих књи га, ни је на чин на ко ји се те те ме у овим 
књи га ма об ра ђу ју. Са вре ме ној срп ској про зи не до ста ју истин ски, 
обра зо ва ни и по све ће ни ту ма чи и јав ни про стор у ко ме би се глас 
та квих ту ма ча чуо. Са вре ме ној срп ској про зи не до ста је раз го вор 
о са вре ме ној срп ској про зи ка кав је упра во овај, ко ји је по кре нуо 
Ле то пис Ма ти це срп ске. Људ ски је на да ти се да овај раз го вор не ће 
би ти је дан од по след њих, не го тек пр ви у ни зу раз ме не ми шље ња 
о свим аспек ти ма књи жев ног жи во та. 




