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ТА МА РА КР СТИЋ

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?

Та ма ра Кр стић: Са вре ме на срп ска про за на гри же на је свим 
кри за ма и пр о тив реч но сти ма дру штва, обе леж ји ма ве ка у ко јем 
је све по тро шна ро ба па и са ма књи га. Те шко ју је опи са ти у не ком 
по е тич ком сми слу, јер про ме не ко је су усле ди ле не до ла зе из са ме 
књи жев но сти. Без об зи ра на ви ше гла сје, те мат ску и жан ров ску ра
зно ли кост, срп ска про за по ка зу је да је, по пут дру штва, и да ље у 
тран зи ци ји: рас по лу ће на из ме ђу све та ко јег ви ше не ма и но вог у 
ко јем ни шта ви ше не ва жи. Ипак, по сто је пи сци раз ли чи тих ге не
ра ци ја, у стал ном до слу ху са на сле ђем свет ске и на ше књи жев но
сти, ко ји одр жа ва ју стил ску и је зич ку раз у ђе ност, естет ске и етич ке 
кри те ри ју ме и пре ва зи ла зе обе леж ја лич ног и ло кал ног. 

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 зе из ме ђу књи жев но сти и филм ске умет но сти ко је при ме
ћу је те би ле су при сут не и у про шлом ве ку, а од ра зи у дру гој умет
но сти за ви си ли су од уме шно сти, ин тен ци ја са мих ау то ра и раз ло
га због ко јих су пра ви ли ис ко ра ке у дру гу умет ност. Ве ру јем да је 
та ко и да нас, и да од са мих ау то ра за ви си ко ли ко ће, по сред ством 
је зи ка, сли ка, те ма, пер спек ти ва и тех ни ка дру гих умет но сти (фил
ма) осве жи ти или обо га ти ти нео гра ни че но по ље књи жев но сти. 

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
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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?

Пи та ња за ко га се пи ше књи жев ност и ка кви су да на шњи 
чи та о ци срп ске про зе не про во ци ра ју од го во ре, већ низ дру гих 
пи та ња: Ка ква је кул ту ра чи та ња у Ср би ји? Ко ли ко се го ди шње 
про чи та књи га? Ка ко чи та мо? Шта же ли мо од књи жев но сти? Или: 
За што од у ста је мо од чи та ња?

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?

Ни по ли тич ка, ни ти би ло ко ја дру га ко рект ност ни су пре по
зна тљи ве од ли ке овог дру штва, те не ма ју ути ца ја ни на те ма ти ку 
са ме про зе. У са свим дру гом зна че њу ко рект ност, па и по ли тич ка, 
до брим де лом де фи ни ше и ква ли тет и до мет срп ске про зе. 

Без ути ца ја у дру штву и без чи та ла ца, мар ги на ли зо ва на, књи
жев ност че сто у јав ном и ме диј ском про сто ру не го во ри из се бе 
са ме, из свог по ља, већ се по ли тич ки опре де љу је и при хва та пи
та ња по ли ти ке за рад сти ца ња не ка кве мо ћи и по твр ђи ва ња. Бо јим 
се да је та ква сна га при вид на и про ла зна, без ве ли ког зна ча ја за 
књи жев ност.

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? 

Са вре ме на срп ска про за по се ду је кри тич ки по тен ци јал баш 
у оној ме ри у ко јој је ус пе ла да са чу ва сна гу сти ла, про дор ност 
је зи ка и ми шље ња, о све ту и се би. Тај по тен ци јал пре по зна је се у 
оним књи га ма у ко ји ма са над та мом по ро дич них, исто риј ских и 
по ли тич ких ру ше ви на пре све га два де се тог ве ка пре и спи ту ју дру
штве не, кул тур не и ег зи стен ци јал не стран пу ти це ово га ве ка. По
бу не мо гу би ти раз не, а мо жда је нај ва жни ја она ко ја је Књи гом 
ујед но и од бра на од не стр пље ња, по вр шно сти, пра зни не, бу ке и 
бе са са вре ме ног све та. 




