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СР ЂАН СР ДИЋ

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?

Ср ђан Ср дић: Сти гло се на те рен постпост мо дер не, ме сто на 
ком је све до зво ље но. По е тич ки обра зац ко ји смо пре по зна ва ли 
као пост мо дер ни стич ки (све стан сам упит но сти ове те зе) је не стао, 
до шла је сло бо да од мо де ла. Ова по е тич ка по ја ва, по ље у ком се 
сва ко ис ка зу је она ко ка ко сам сма тра да је про би тач но по текст 
ко ји об ја вљу је, пра ће на је ли кви да ци јом тр жи шта. Оног мо мен та 
ка да не ста не иде ја да се од књи жев но сти за ра ђу је, не ста је и по тре
ба за де кла ра ци јом ко ја пра ти књи гу као ро бу, не ста ју чи та о ци ко ји 
свој но вац ула жу у не што за то што је упра во то име но ва но та ко да 
од го ва ра њи хо вој пред ста ви о вла сти тим чи та лач ким ка па ци те
ти ма. Да кле, не по сто је чи та о ци пост мо дер ни сти, па се из гу би ла 
по тре ба за ау то ри ма ко ји се та ко ле ги ти ми шу. А сло бо да је бли ста
ва, ко ли ко и ту жна и опа сна.

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? 

Не ће се од ра зи ти. Мо жда не ко про да не ку књи гу ви ше. То су 
епи фе но ме ни. Књи жев ност је за се бе. Ње ни про бле ми су са мо ње ни. 

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?
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Док се на дру гој стра ни, оној ау тор ској, на ла зе и они ко ји ве
ру ју ка ко ли те ра ту ра и да нас мо же да им до не се од ре ђе не не књи
жев не бе не фи те и да ком пен зу је за њи хов ра чун, на чи та лач кој 
стра ни су оста ли ис кљу чи во они ко ји чи та ју без при си ле. Наш 
обра зов ни си стем већ три де се так го ди на не ин си сти ра на чи та њу, 
чи та онај ко хо ће, без ин те ре сно, и то је ле по та ове ства ри. Они ко ји 
су ту, ни су ту слу чај но. Има ма лих од сту па ња код до де ле Ни но ве 
на гра де, али то је пи та ње со ци о ло ги је и ха ри зме ко ју по се ду је 
на гра ђе ни ау тор, без су штин ске ве зе са зна ча јем на гра ђе не књи ге. 

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?

Књи жев ност не би тре ба ло да бу де ко рект на ни у ком сми слу. 
Тре ба ло би да бу де до бра. Ре као бих да је вре ме у ком је по ли тич ка 
ко рект ност мо гла да до при не се ста ту су не ке књи ге да ле ко иза нас. 
Ве ро ват но и не по врат но. То је сјај но за књи жев ност, али гро зно опа
сно по дру штво ко је по ста је де ре гу ли са но и у ком не ма по ли тич
ки не до пу сти вог. По сто је па ра зит ске по ја ве у књи жев но сти, они 
ко ји се ну жно по ли тич ки свр ста ва ју, нај че шће на стра ну тре нут
ног по ли тич ког про фи та, сма тра ју ћи да ће обез бе ди ти бо љи ста тус 
свом де лу, а пре све га се би. Да ле ко се жно, не ма ни шта од то га. Ла ко 
је про ве ри ти у ка та ло зи ма би бли о те ка шта се де си ло с књи га ма 
та квих ау то ра. Ла ко је про ве ри ти по ре цеп ци ји ко ју да нас има ју, 
или прет по ста ви ти ка кву ће ре цеп ци ју има ти. Или број пре во да, 
или при су ство у ре ги о нал ној књи жев но сти. То су крат ко роч ни ин
те ре си, за ба ва си ро ма шних та лен том и ду хом.

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? 

Про за би, пре све га, мо ра ла да се бу ни про тив окви ра је зи ка. 
То је би ла Фло бе ро ва му ка. Ре као бих да не ма ва жни јег пи сца за 
раз у ме ва ње су шти не пи са ња. Кри тич ки по тен ци јал про зе, ако 
ми сли мо на кри ти ку дру штве ног ти па, за ви си од по ло жа ја ли те
ра ту ре у по је ди нач ном дру штву. Да нас је мо гу ће на пи са ти ро ман 
ко ји нај ра ди кал ни је кри ти ку је но си о це по ли тич ке вла сти, ни ко 
се не ће уз не ми ри ти. Пре ма ло је чи та ла ца да би књи жев ност би ло 
шта про ме ни ла. Ни ка да ви ше се не ће вра ти ти вре ме Еми ла Зо ле, 
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иа ко је упра во Фран цу зу Уел бе ку ус пе ло да до не кле ожи ви ова кве 
стра те ги је ути ца ја. Основ на по бу на је она про тив је зи ка, ње го ве 
не са вр ше но сти, ње го вих ли ми та, он да сле ди по бу на про тив све га 
по сто је ћег. Кључ раз у ме ва ња књи жев но сти на ла зи се у фи гу ри 
ау то ра ко ји се ра дом и та лен том бо ри про тив ску че но сти при ро де 
све та у ком оби та ва. И зна да ће не из о став но из гу би ти. 




