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СО ЊА АТА НА СИ ЈЕ 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?

Со ња Ата на си је вић: Пост мо дер ни зам из по след њих де це ни ја 
про шлог ве ка сва ка ко је пи сци ма отво рио ши ри про стор за из на
лаже ње соп стве не по е ти ке, ну де ћи им ве ћу сло бо ду из ра за, али 
је за не ке пи сце зна чио и зам ку у ко ју су упа ли, за бо ра вља ју ћи да 
пи са ти, пре све га, зна чи ства ра ти. Ме ђу тим, та зам ка мо же би ти 
и ко ри сна, слу же ћи као сво је вр стан тест про ход но сти на те рен 
умет но сти, дру гим ре чи ма, пост мо дер ни зам као да бр же и лак ше 
раз от кри ва не до ста так та лен та. Ме ђу тим, не ки пи сци и да нас 
успе шно пло ве во да ма пост мо дер ни зма, ко ри сте ћи ње го ва пло ви
ла, али ис кљу чи во за хва љу ју ћи свом да ру, не ки су ње го ви да вље
ни ци, а не ки сур фу ју истим та ла си ма, али у чам ци ма ко је су са ми 
на пра ви ли. 

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? 

Ме ша ти драм ски и про зни текст, чи ни ми се, зна чи хо да ти 
по тан ком ле ду. Ако то ра ди те, мо ра те има ти ја ко до бар раз лог, 
до бро оправ да ње, мо ра те да уве ри те чи та о ца да је за те му ко ју сте 
иза бра ли та кав из раз био нај бо љи, за рад оне књи жев не исти не и 
увер љи во сти, у про тив ном оста је те на ни воу им про ви за ци је ко ја 
раз от кри ва спи са тељ ску им по тент ност. Ус пе ли ро ман са еле мен
ти ма драм ског тек ста је, на при мер, Берг ма нов ро ман Нај бо ље на
ме ре, где је драм ски део ру ко пи са у функ ци ји ро ма на, да кле он у 
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пот пу но сти слу жи ро ма ну ко ји је за др жао све по жељ не и бит не 
ка рак те ри сти ке фор ме – рас при ча ност, ди на мич ну рад њу, пси хо
ло шки ве што ис про фи ли са не ли ко ве. 

Ве за из ме ђу књи жев но сти и фил ма је пот пу но при род на и у 
то ме не ви дим ни ка кав про блем. То што не ки ро ма но пи сци пи шу 
сце на ри ја за фил мо ве и се ри је пред ста вља њи хо ву пред ност, и не 
ве ру јем да ће то охра бри ти мно ге пи сце да се окре ну та квом по слу, 
јер ов де ни је реч о хра бро сти већ о уме ћу. Не ве ру јем и да ће та 
чи ње ни ца ути ца ти на то да у бу дућ но сти има мо ви ше фил мич них 
ро ма на. Чак и да бу де та ко, то не зна чи да ће мо има ти бо ље или ло
ши је ро ма не, јер пре но си вост на филм ско плат но не опре де љу је 
њи хо ву умет нич ку вред ност. 

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?

Ти пич ни чи та лац срп ске про зе, да нас, мо жда је же на сред њих 
го ди на ко ја пре те жно чи та ко мер ци јал ну ли те ра ту ру, бе ле три стич
ке хи то ве сум њи ве књи жев не вред но сти, или пот пу но без вред не. 
По што ста ти сти ка у не ком тре нут ку мо ра по ста ти ви дљи ва, та кву 
же ну мо гу ће је сре сти у град ском пре во зу с та квом књи гом у ру
ка ма. Дру ги ти пич ни чи та лац срп ске про зе мо гао би би ти про
бир љи ви пред став ник (пред став ни ца) ин те лек ту ал не ели те ко ји 
не про пу шта По ли ти кин „Кул тур ни до да так” и ко ји у књи жа ру и 
би бли о те ку ула зи зна ју ћи шта тра жи. Он пра ти на гра ђе не пи сце, 
и пи сце о ко ји ма се пи ше, али и оне ко је му пре по ру чу ју при ја те љи 
из књи жев ног све та чи је ми шље ње це ни. Ова квих чи та ла ца је, на
рав но, да ле ко ма ње, та ко да је и знат но ма ња ве ро ват но ћа да ће те 
их сре сти на јав ном ме сту с при мер ком та кве 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?

По ли ти ка је не по жељ на у књи жев но сти, то је пот пу но ја сно. 
Ме ђу тим, у оној ме ри у ко јој нам ути че на жи во те, уко ли ко се ба
ви мо ствар но сном про зом, не мо гу ће ју је из бе ћи, а не ви дим ни 
по тре бу. Дру го је пи та ње да ли смо у ста њу да бу де мо апо ли тич ни, 
а кри тич ни. Без об зи ра на то што књи ге те шко мо гу про ме ни ти 
свет, по ли тич ка ко рект ност у ви ду из о ста ја ња кри тич ког од но са 
пре ма ствар но сти, на ро чи то код већ афир ми са них пи са ца, не са мо 
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што не слу жи њи ма на част већ до при но си оп штем ути ску код 
чи та ла ца да про зне књи ге до ма ћих ау то ра, за јед но с естрад ном 
„књи жев но шћу”, кван ти та тив но до ми нант ном, углав ном слу же 
ра зо но ди, уз по не ки из у зе так. 

По ли ти ка је сте из вор мо ћи, та ко да су не ки пи сци ко ји су „на 
вре ме” по ли тич ки обо ји ли сво ју јав ну ак тив ност, и сте кли ва жне 
дру штве не по зи ци је, без об зи ра на про ме не на по ли тич кој сце ни, 
ка ме ле он ском спо соб но шћу за др жа ли по зи ци је и моћ у ак ту ел ном 
књи жев ном жи во ту. Ако сте до бри с њи ма, би ће те ви дљи ви. Има те 
шан су чак и да пре ђе те гра ни це зе мље, без об зи ра на ква ли тет ва
шег де ла. Ако им ни сте ва жни, иг но ри са ће вас и оста ће те у ма гли, 
ако пред ста вља те смет њу они ма ко је су они ода бра ли, из соп стве
них ин те ре са, гур ну ће вас у мрак. На сре ћу, по сто је и не за ви сни 
из во ри све тло сти, ван тих цен та ра мо ћи, ко ји са ве сно и про фе сио
нал но пра те до ма ћу про дук ци ју, па уз њи хо ву (кри ти чар ску) и чи
та лач ку па жњу, уко ли ко је за слу жу је те, и ни ка ко дру га чи је, мо же те 
има ти до сто јан ствен књи жев ни жи вот, ко ли ко успе шан – за ви си 
од угла гле да ња. 

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? 

Не мо гу да за ми слим пи са ње без бун та, без от по ра пре ма не
га тив ним по ја ва ма у дру штву, без по бу не про тив зла у би ло ком 
об ли ку и на би ло ком ни воу, и ни је ва жно да ли пи ше те ро ман са 
љу бав ном или исто риј ском, пси хо ло шком, со ци јал ном те ма ти ком...

Уко ли ко, на при мер, пи ше те исто риј ски ро ман без ика кве ве зе 
са ствар но шћу, шта је то дру го не го кон фор ми зам? Та кав исто риј
ски ро ман, ако баш не за га ђу је књи жев ну сре ди ну, као што то чи не 
херцро ма ни, си гур но не до при но си ње ном ква ли те ту. Ми слим 
да је кри тич ки по тен ци јал на ше про зе слаб, и да је, уоп ште но го
во ре ћи, на сна зи књи жев на апа ти ја. 




