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ЈА СМИ НА ВР БА ВАЦ

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?

Ја сми на Вр ба вац: Еклек ти ци зам и не у хва тљи вост би ло ка квог 
ја сни је про фи ли са ног жан ра или прав ца као да тра ју већ дру гу 
де це ни ју ка да је реч о срп ској књи жев но сти. Пи ше се нај че шће о 
тра у ма ма де ве де се тих го ди на 20. ве ка, али се под јед на ко флер ту је 
и са чи та о ци ма раз ли чи тих ин те ре со ва ња, од љу би те ља кри ми ћа 
до SFа, хо ро ра и љу бав них те ма. Че сто се пи ше и исто риј ска ме
та фик ци ја, као и ро ма ни са ау то би о граф ском или би о граф ском 
по тком, а све су че шће при сут ни и ау то ри ко ји ма је ва жна ур ба на 
осе ћај ност, где се опи су ју ис ку ства жи во та у гра ду. Ја ви ла се и 
чи та ва пле ја да пи са ца ко ји пи шу из еми гра ци је. По сто ји и по ја ва 
пра ће ња мод них трен до ва у књи жев ности, те је јед но вре ме би ла 
на ва ла оних ко ји су пи са ли о Ко со ву, о ју го но стал ги ји, или, ре
ци мо, у вре ме го ди шњи це Ми ло ша Цр њан ског, о Цр њан ском, а у 
вре ме про сла ве сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та по ја ви ло се 
ви ше ро ма на о том ра ту. 

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? 

Ве ру јем да по ја ва ко ју на во ди те ни је ни та ко че ста ни ти је то
ли ко упе ча тљи ва да би озбиљ ни је ути ца ла на по е ти ку срп ске про зе. 
Ипак, у ери екран ске кул ту ре, ме ди ја, фил ма, ин тер не та итд., са
свим је из ве сно да ова ис ку ства мо гу ути ца ти и на до ма ће ау то ре, 
од те ма до сти ла, ком по зи ци је, је зи ка итд.
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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?

То пи та ње је би ло и би ће ре тор ско пи та ње. Чи та о ци се да нас, 
као и та да, де ле на оне ко ји тра га ју за вр хун ском књи жев но шћу и 
на оне ко је књи жев ност за пра во не ин те ре су је и скло ни ји су чи та
њу де ла ко ја ни по че му не при па да ју књи жев ном кор пу су. У том 
сми слу, ва жни је је пи та ње да ли на ша књи жев ност има да по ну ди 
не што озбиљ ном до ма ћем чи та о цу. 

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 ка ко рект ност сва ка ко не спа да у фак то ре под сти
цај не за умет ност, већ би се пре ре кло у огра ни ча ва ју ће. Ме ђу тим, 
ве ру јем да се ни у сва ко днев ном жи во ту, где би по ли тич ка ко рект
ност има ла да ле ко ве ћи сми сао и зна чај, не мо же мо по хва ли ти да 
је че сто пре по зна је мо, док се у књи жев но сти она прак тич но ниг де 
и не пре по зна је.

Са свим је дру га чи ји слу чај ка да су у пи та њу по ли тич ки ути
ца ји и рас по ре ди сна га у књи жев ном по љу. Књи жев ност је још јед
на мо гућ ност за про ши ри ва ње под руч ја мо ћи – ка ко је то згод но 
ре као Ми шел Уел бек. 

Књи жев ност, као сво је вр стан го вор, по Ран си је ру, има сво ју 
по ли тич ку уло гу, са мим тим што свет књи жев но сти по сред ством 
де мо кра тич но сти пи сма уче ству је у де о би ви дљи вог све та, књи
жев ност као та ква из ла зи из сфе ре не ви дљи вог ти ме што је у ста њу 
да при дру жи свој глас у рас по де ли раз ли чи тих го во ра. По ли ти ка 
књи жев но сти је има нент на са мој књи жев но сти без об зи ра на 
по ли тич ка опре де ље ња пи са ца или удео ан га жо ва но сти у са мом 
де лу, без об зи ра на то да ли у де лу уоп ште по сто ји ан га жо ва ност. 
По ли ти ка књи жев но сти је из раз ко ји прет по ста вља по сто ја ње 
су штин ске ве зе из ме ђу по ли ти ке као ко лек тив не прак се јед ног 
дру штва и књи жев но сти као утвр ђе не прак се умет но сти пи са ња. 

Ме ђу тим, ако је су де ћи по Ран си је ру, књи жев ност у Ср би ји 
го то во да и не по се ду је од ли ку по ли тич но сти. Она прак тич но не 
уче ству је у дру штве ном жи во ту, књи ге се не чи та ју, а пи сци се не 
пре по зна ју. Ду бо ко ма р ги на ли зо ва на, књи жев ност ви ше не ма соп
стве ни глас ко јим би уче ство ва ла у дру штве ној пре ра спо де ли ста
во ва. Књи жев ност се да нас на ла зи у па ра док сал ној си ту а ци ји – она 
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је ду бо ко по ли тич ки по де ље на у соп стве ним окви ри ма, где се 
пи сци и сви они ко ји уче ству ју у књи жев ном жи во ту бо ре за не ка 
ап стракт на зрн ца мо ћи, али се, са гле да ва ју ћи оп шти ји план, ка да 
се из мак не мо до оне тач ке ко ја по гле дом об у хва та и све оно што се 
на ла зи из ван књи жев ног се ла, при ме ћу је да је књи жев ност за пра во 
пот пу но ис па ла из дру штве ног ви до кру га. Та ко да је по ли тич ка 
по де ље ност у окви ру фа ха ви дљи ва, али за ши ри дру штве ни кон
текст – не бит на. 

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? 

По ред нај гла сни јег ро ма неск ног гла са Све ти сла ва Ба са ре чи ји 
по е тич ки кре до је кри ти ка дру штва, по сто ји још не ко ли ци на пи
са ца (Са ша Илић, Ан дри ја Ма тић, Бо јан Ба бић, Ср ђан В. Те шин, 
Ми ле та Про да но вић, Алек сан дар Но ва ко вић, То ми слав Ма р ко вић...) 
код ко јих се тај по тен ци јал пре по зна је у ма њој или ве ћој ме ри, а 
по не кад се ко ри сти и као по ли тич ки об ра чун. Кри тич ки по тен ци
јал сва ка ко ни је до ми нант на по е тич ка ли ни ја срп ске про зе, али је 
сна жно при су тан код до вољ ног бро ја ау то ра да би се мо гло ре ћи 
да ни је за не мар љив. 




