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МИР КО ДЕ МИЋ

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?

Мир ко Де мић: Са вре ме ну срп ску про зу у нај ве ћем де лу ви дим 
као отво ре но на ми ги ва ње про сеч ном чи та о цу, што не из бе жно на
во ди на, углав ном, не ин вен тив но ко ке ти ра ње са жан ров ском књи
жев но шћу. 

До бар део са вре ме не срп ске про зе до ка зу је по сто ја ње вам пир
ских абе ра ци ја, по што мно ги од нас це де су ву дре но ви ну из де ла 
и би о гра фи ја на ших слав них прет ход ни ка, користe при ви ле ги ју 
на кнад не па ме ти и за до во ља ва ју на стра ну по тре бу да се њу шка по 
ту ђем пр ља вом ве шу, рас пе ва ва ју ћи њи хо ве уз гред не по ступ ке и 
ми сли. 

Јед ну гра ну срп ске про зе мо гли би смо на зва ти – ко ме мо ра
тив ном и пе да го шком, по што обе ле жа ва „окру гле” го ди шњи це 
исто риј ских до га ђа ја, као и го ди шњи це ро ђе ња или смр ти пи са ца, 
на уч ни ка, вла да ра, рат ни ка.

По ку ша ли су да нас уве ре ка ко пост мо дер ни зам на сле ђу је 
не што што ће се зва ти – нео ре а ли зам, али ни ка ко да то до че ка мо. 
Оно што смо зна ли је сте да ће пост мо дер ни зам про из ве сти при род
ну ре ак ци ју, као што је и он био ре ак ци ја на прет ход не про зне прак
се. Про ме не се де ша ва ју, али не спек та ку лар но ка ко смо, на ив но, 
оче ки ва ли. 

Са вре ме на срп ска про за се раз ли ла у без број ру ка ва ца и сва
ки од тих ру ка ва ца је по стао са мо до во љан, из гра ђу ју ћи соп стве ну 
„ло ги сти ку” (из да ва че, књи жар ску мре жу, кри ти ча ре, ме ди је, окру
гле сто ло ве, фе сти ва ле...), а ни је ис кљу че но да иза не ких од „ру ка
ва ца” сто је по је ди не иде о ло шке, што ће ре ћи – по ли тич ке и па ра
по ли тич ке „струк ту ре”. 
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Сре ћом, у свим вре ме ни ма по сто ји „не у ве за на” уса мље нич
ка стру ја на ше про зе ко ја, уз све ри зи ке, сто ји на оса ми, пи па у 
мра ку, про се ја ва муљ, не би ли на ба са ла на ка кав дра го цен гру мен, 
пи шу ћи про зу ко ја се не укла па у трен до ве и уку се да на, не ула гу
ју ћи се све ма њем бро ју сла ви ста, по во дљи вим пре во ди о ци ма и 
де жур ним де ли о ци ма књи жев них од лич ја ко ји, као лу та ју ћи цир
кус, иду од жи ри ја до жи ри ја, од гра да од гра да, де ле ћи сер ти фи
ка те књи жев ним бе смрт ни ци ма.

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? 

Ту по ја ву ви дим као очај нич ке по ку ша је да ли те ра ту ра тих 
пи са ца бу де ви дљи ви ја, као и све сну или не све сну те жњу да књи
жев ност ко ју ства ра ју пре жи ви на ин фу зи ја ма дру гих умет но сти, 
дру гих ме ди ја. Ако ни шта дру го, тај ан га жман сва ка ко до но си ви ше 
нов ца. Мо жда у по чет ку и ми сле да ће ви зу ел ним умет но сти ма 
под мет ну ти „ку ка вич је ја је”, али се на кра ју ба ла де увек ис по ста
ви ка ко се књи жев ност при ла го ди ла филм ским или те ле ви зиј ским 
за ко ни то сти ма и, у крај њој ин стан ци, из не ве ри ла сво ју при ро ду, 
да не ка жем – из гу би ла ду шу, све сно за бо ра вља ју ћи оно На бо ко
вље во под се ћа ње да је књи жев ност „до га ђај у је зи ку”. 

Да нас, ви ше не го икад, тре ба по слу ша ти онај Де сни чин зах
тев да, по ана ло ги ји с ли ков ним умет но сти ма, тре ба по ву ћи раз дел
ни цу из ме ђу при ме ње не и обич не књи жев но сти. Та ко би смо, мо жда, 
лак ше пра ви ли раз ли ку из ме ђу ро торо ма на и књи жев но сти, но
вин ских ки о ска и књи жа ра, из ме ђу но ви на ра, дра ма тур га, сце на
ри ста и пи са ца.

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 ста ро ко ли ко и са мо пи са ње. И ни ко до кра ја 
ни је до ку чио пра ви од го вор. Не мо гу ће је ски ци ра ти ти пич ног 
чи та о ца срп ске про зе, по што је и она раз у ђе на, че сто жан ров ска, 
не рет ко на гра ни ци пу бли ци сти ке и јеф ти ног ан га жма на. Ако га 
и има, он је ре дак, као што су рет ки и пи сци. Ње му се ма ло ко обра
ћа. Сви смо по ста ли та о ци ве ли ких бро је ва, мар ке тин шких ма ни
пу ла ци ја и звуч них на гра да. Ка ко пи сци, та ко и чи та о ци. 
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Ако по сто ји бар при бли жан од го вор на ово пи та ње, он би био 
крај ње ста ро мо дан и бра нио би се тврд њом да се пи ше ка ко би се, 
ма кар при вре ме но, удо во љи ло соп стве ној са ве сти.

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 ку ко рект ност не тре ба бр ка ти са ин те лек ту ал ним 
по ште њем и искре но шћу ко ја је има нент но свој ство сва ке умет но
сти. По ли тич ка ко рект ност је мо да, па као и све мо де овог све та 
– про ла зна је, те оту да и не по ра ђа умет нич ке тво ре ви не спо соб не 
да пре жи ве вре ме у ко јем су на ста ле. Њој при бе га ва ју они ко ји су 
жељ ни тре нут не сла ве (ма да не знам шта она зна чи у ова ко ма лој 
кул ту ри) или се то пло пре по ру чу ју не кој фон да ци ји или из да ва чу. 

На жа лост, пар то крат ско дру штво као што је на ше има тен ден
ци ју да ства ра фе у де и гро фо ви је у сва кој обла сти, па и у књи жев но
сти. Нај пре је то ус по ста вље но у по зо ри шту и филм ској умет но сти, 
док су оста ли још увек ама те ри у том по слу. Сре ћом, књи жев ност 
је нај ма ње ва жна у очи ма вла сто др жа ца, по што ско ро да и не ма 
ути ца ја на ма се што, опет, зна чи да се око ње вр ти ми нор на ко ли
чи на нов ца, оту да је ма ње кон та ми ни ра на прох те ви ма днев не по
ли ти ке. Но, да се не ла же мо, по сто је „на ши” и „њи хо ви”, ка ко књи
жев ни ци, та ко и удру же ња, клу бо ви, из да ва чи, чла но ви ко ми си ја 
и жи ри ји. 

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? 

Вр хун ска про за у свом би ћу под ра зу ме ва кри тич ки по тен
ци јал, јер не под ле же мо да ма и днев ним дик та ти ма, не ула гу је се 
кри ти ци и пу ку, не сви ра им ме ло ди је ко је су дра ге њи хо вим уши ма 
и ко је их успа вљу ју. Али та ква књи жев ност је увек рет ка и ни кад 
не ће по ста ти до ми нант на. По пра ви лу се пре ћут ку је, ка ко у днев
ној кри ти ци, та ко и у ака дем ској јав но сти, ко ја је увек зи хе ра шка, 
јер че ка да се бу ра слег не и ства ри са ме од се бе ис кри ста ли шу. 

Књи жев ност се увек бу ни про тив ствар но сти у ко јој на ста је, 
све јед но ко јим те ма ма и вре ме ном се ба ви ла. Пра ва књи жев ност 
је увек на стра ни по је дин ца, а про тив ње га је од у век све упе ре но 
– ка ко вла сти та при ро да, та ко и дру штве ни ме ха ни зми и про це си 
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ко је је на сле дио и ко је сам ства ра, на вод но да би се од бра нио од 
ха о са и не из ве сно сти. 

По што смо углав ном по вр шни и по во дљи ви, не рет ко нам се 
де си да пи са не тво ре ви не пре пу не про ста штва и вул гар но сти на
зи ва мо ан га жо ва ном ли те ра ту ром, а њи хо ве тво р це, пу тем жу те 
штам пе, „ру жи ча стих” и „ли бе рал них” те ле ви зи ја, про мо ви ше мо 
у зве зде да на. 




