
458

НИ КО ЛА МА ЛО 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?

Ни ко ла Ма ло вић: По пут ма ти це, и срп ска је књи жев ност у 
(по е тич ком) ра су лу. Уве ли ко ра шни ран си стем свак по вла чи на 
сво ју стра ну, али за раз ли ку од дру гих, по нај ма ње умјет ни ка (по
нај ви ше мла дих и обра зо ва них) – пи сци ће би ти зад њи ко ји ће 
еми гри ра ти. 

Чи ном евен ту ал не еми гра ци је, мно ги ко ји се бе сма тра ју пи
сци ма мо ра ће да кон вер ту ју за нат, јер се пи шу ћи на срп ском та мо 
гдје је по сло вич но бо ље не ће мо ћи хра ни ти. Ма ло је, сло жи ће мо 
се, љу ди по пут Да ви да Ал ба ха ри ја или Вла ди ми ра Пи шта ла ко ји 
не ста ну еда би се по но во по ја ви ли с ро ма ном на срп ском. Па чак 
и ти на ши ве ли ка ни не за ра ђу ју при мар но од пи са ња.

А мо жда је де ње ле ба од пи са ња и је сте је ди но мје ри ло да ли 
не ко је сте пи сац?

Лич но, мо гу да ку пим век ну хле ба днев но: пи са ње ми оне мо
гу ћа ва да умрем од гла ди.

С дру ге стра не су они пи сци/спи са те љи це ко ји сво је фа ми ли
је мо гу да во де на ље то ва ње од за ра ђе ног нов ца – што је крај њост 
ве ћа од ку по ви ле ки ла ле ба днев но. За што? За то што се по ста вља 
пи та ње да ли у ма лој књи жев но сти умјет ник мо же би ти то ако по
вла ђу је ма са ма, јер по вла ђу ју ћи ма са ма не по вла ђу јеш умјет но сти 
зна лач ки укр ште них ри је чи.

Да кле, у си сте му ра шни ра них по е ти ка, је ди но сам си гу ран 
да пост мо дер ни зам оп ста је у ре до ви ма мла дих ау то ра, шко ло ва
них на пост мо дер ни зму, а да ме ђу ре до ви ма зре лих пи са ца ва ља 
тра жи ти од ли ке но вих вре ме на, ових на ших сад већ ма њеви ше 
бу ду ћих.
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Ка да бих мо рао да ста вим ру ку у ва тру и ка жем – по ште но 
– што ми слим да ства рам, ка зао бих: ду хов ни ре а ли зам. Што је то? 
То је лич ни стил про и за шао из Ду чи ће ве де фи ни ци је (јед не од 
мо гу ћих) да ве ли ке, пра ве књи жев но сти не ма без три ве ли ке те ме 
– Бо га, Љу ба ви и смр ти.

Из о ста ви ли пи сац би ло ко ји од ова три сту ба, на јед ну од стра
на мо ра да му се опа сно наг не дје ло. 

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? 

Уви јек је би ло иза зов но пи смом ства ра ти сли ке, па та ко ге не
рал но и ва ља пи са ти. Фу зи ја књи жев но сти и фил ма до го ди ла се 
одав но, али ни сам си гу ран да ће дра ма тур зи уви јек до би ја ти ви ше 
на гра да, као што му зи ча ри си гур но не ће убра ти још мно го Но бе
ло вих. 

Иа ко се не кла дим, за и грао бих на кар ту да ве за из ме ђу књи
жев но сти и филм ске умјет но сти не ће ићи на у штрб књи жев но сти, 
из про стог раз ло га што књи жев ност (за раз ли ку од сце на ри ја) 
мо же по сто ја ти са мо стал но – у че му је ње на ма гич на при влач ност 
све ври је ме. 

Да ли је наш це хов ски брат, Хр ват Ан те То мић, ви ше пи сац 
или ви ше сце на рист? Ре као бих да је ње го вом по ја вом ви ше до био 
филм не го књи жев ност. Књи га ко ја се мо же пре ве сти у филм ни је 
би ла до бар ро ман, или је го ри филм од књи ге, што мо же мо да ви
ди мо на при мје ру Име на ру же са Шо ном Ко не ри јем, ре ци мо... 

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?

Са књи жар ским ис ку ством спе ци фич ног фор ма та ду жим од 
де це ни је ка зу јем да књи жар пр во на у чи да пре по зна чи та о це. То 
је за пи сца ко ји је (и) књи жар упра во злат на спо зна ја.

Са мо је пи та ње: да ли ће пи сац чи та о цу да по вла ђу је (што је 
про то лик по ли тич ки ан га жо ва них на ших ко ле га, или ко ле га ко ји 
же ле да по сва ку ци је ну во ди по ро ди цу на мо ре) – или пи сац за рад 
умјет но сти не ће чи та о цу да по вла ђу је.

У књи жа ру, да се ра зу ми је мо, ула зи са мо фин сви јет.
Ка да да кле чак и тај фи ни сви јет, ма хом жен ски, узме ве ћин ски 

да хр ли ка ли те рар ним из ну три ца ма, мо ра мо да ста ви мо ру ку на 
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ср це и да опа зи мо да се не што де бо то до го ди ло. Као и у са мо по слу
зи, схва та мо да нај бо ље иде оно што је нај го ре: про зне са ла ме и 
вир шле. Пле ме ни то ти је ло кла сич них и мо дер них ро ма на са мле
ве них и пре ра ђе них у ме ло дра ме.

Сре ћом па ме ђу фи ним сви је том има ви ше раз ли чи тих чи та
лач ких ти по ва, но угру бо оте ше ли се, пр ви се ви ше пре пли ће са 
дру гим не го ли дру ги тип са тре ћим: 

1. Чи та о ци тзв. во ди тељ ске књи жев но сти;
2. Чи та о ци ко ји за ви се од фа бу ле;
3. Чи та о ци ко ји ужи ва ју због на чи на, спи са тељ ског нер ва – 

без об зи ра на фа бу лу. 

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 (ко ја се од пи са ца оче ку је) ка стри ра 
до стој не пред став ни ке са вре ме не срп ске књи жев но сти, по себ но 
де кла ри са не ан ти гло ба ли сте, до те мје ре да ван гра ни ца срп ског 
је зи ка го то во не по сто је. 

По ли тич ки ко рект ни пи сци вла да ју да нас, пре вод ном и ори
ги нал ном, срп ском књи жев ном сце ном.

По ли тич ки ко рект ни пи сци вла да ју да нас свјет ском књи жев
ном сце ном. 

Ре као бих да по сто ји по ли тич ки ути цај на рас по ред сна га у 
књи жев ном по љу, баш као што бих ре као да мно ги пи сци ко је као 
со по тра жу ју чи та о ци го ре по ме ну тог 3. ти па мно го ра де на ау то
цен зу ри, те се та ко под ме ћу чи та о ци ма 2. ти па.

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? 

Свак ко је дио цје ли не сно си ће од го во р ност цје ли не.
Сто га ћу на ста ви ти да ка зу јем у лич но име.
Смје шта ју ћи рад ње, ста ња и зби ва ња у је ди ну ге о гра фи ју на 

сви је ту гдје наш на род и да ље жи ви уз мо ре – пот ка зу ју ћи по ли
тич ке, еко ном ске и ме та фи зич ке на мје ре гло бал ног по рет ка – про
го ва рам те ма ма ко је би по де фи ни ци ји тре ба ло да бу ду ра зу мљи ве 
на свим ме ри ди ја ни ма сви је та.




