
 

ХОРОР У СРПСКОЈ ПРОЗИ

У Европи смо познати као
Дракулине комшије али и као
творци вампиризма у литерату-
ри, чуло се на трибини о хорору

у српској прози одржаној пре
неко вече у Студентском култур-
ном центру.
Приче страве и ужаса код нас

су се, међутим, заслугом академ-
ске критике, сврставале у гроб-
_љанску литературу, жанр који
нема никакву књижевну вред-
ност.

„Скерлић је крив. За сваку по-
јаву у српској књижевности он

је користио европске аршине, и

„када су наши писци писали
фантастику (или хорор као под-
врсту фантастичне књижевнос-
ти) то је гурано у запећак и вре-

довано као слабије од њихових

осталих дела. То се де са

| Милованом Глиштићем, |Ака“
демска књижевна критика га

сврстава у зачетнике српске ре-
алистичке прозе, а приповетке
као што су 'Задушнице' и '"По-

сле деведесет година“, које су
Е послужиле Ђорђу Кади-
јевићу да сними 'Лептирицу“,
сматране су Глишићевим сла-
бијим остварењима. А ничега

бољег нема него када се елемен-

ти хорора уграде у реалистички
миље! Са једне стране имате љу-

бав младића Страхиње и Радој-

ке, ћерке осионог сеоског кмета,

а са друге празноверје, сујевери- 
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Ленка Дунђерски, љубав Лазе
Костића претварала се у демона у

'песниковим сновима

це и мистичну ноћ у воденици",

рекао је Душан Цицвара, књи-
жевни критичар.
На сличан начин је потцење-

на и фантастика Пере Тодоро-
вића, познатог новинара. У ро-
ману 'Крвава година' (објављен

1890), писаном чистим докумен-

  

  

| __ Печурке са Теразија
На трибини у Студентском културном центру разговарало се о потцењивању

прозе страве и ужаса у српској књи Ежевности

таристичким стилом, са позна-

тим политичарима као јунаци-

ма, Пера Тодоровић описује сво-

ја сновиђења на Теразијама. У'

једном од тих сновиђења Нико-

ла Пашић једе печуркекодте-

разијске чесме и доживљава ха-

Срби своје писце или преви-

ше уздижу или превише потце-

њују. Из дневника Лазе Кости-

ћа, који је објавила Матица

"српска, изостављена су његова

еротска сновиђења и један сан у

коме се Ленка Дунђерски пре-

твара у демона. Хорор нису само

глогови колци, венци белог лу-

ка и крваве усне. Свако осећање

тескобе, страха, црне слутње ко-

је обузму читаоца, знак је да се

срео са хорор причом.

Литература- страве и ужаса

код нас има дугу и богату тради-

пију. Од Глишића, Лазара Ко-

марчића, Тодоровића, Настаси-

јевића, па све до Пекићевих ро-

мана „Беснило" и „Како упоко-
јити вампира", српском прозом
дефилују вампири, лудаци, су-

манути и разни други бесови.

Крајње је време да критичари

престану да прилазе хорору као
паралитерарном жанру и да му
врате место које му у књижев-

ности стварно припада, један је
од закључака у Студентском

културном центру.
С. Марковић

 

 


