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       Скица за портрет  
 

Драгослав Михаиловић данас је – то је већ постало опште место 
наше књижевне критике – један од најбољих и најцењенијих 
савремених српских писаца, цењен од свих, и од представника и 
заговорника стандардног начина обликовања књижевног  предмета, 
и од новог, модерног, да не кажем постмодерног концепта 
књижевности. Подједнако је значајан као приповедач и као 
романсијер. Досад је објавио пет књига приповедака (Фреде, лаку 
ноћ, Ухвати звезду падалицу, Лов на стенице, Јалова јесен, 
Преживљавање) и шест романа (Кад су цветале тикве, Петријин 
венац, Чизмаши, Гори Морава, Злотвори, Треће пролеће). 

Заједно с неколицином писаца своје књижевне и поетичке 
генерације, Живојином Павловићем (Кривудава река), Слободаном 
Селенићем (Мемоари Пере Богаља), чак и са нешто старијим 
Александром Тишмом (Насиље), и већим бројем младих 
приповедача и романсијера – Мома Димић (Живео живот Тола 
Манојловић), Видосав Стевановић, Милисав Савић, Мирослав Јосић 
Вишњић, Иван Ивановић и други – зачетник је и један од 
најостваренијих и најдоследнијих представника тзв. стварносне или 
критичке прозе, једног од највиталнијих токова српске прозе у 
протеклих сто педесет година интензивнијег развоја новије српске 
прозне књижевности. 

Најостваренији је зато што је постигао висок вредносни ниво 
свих својих прозних књига – од збирке прича Фреде, лаку ноћ до 
најновијег романа Треће пролеће. Најдоследнији је зато што није 
много мењао свој наративни поступак од првих објављених књига 
до најновијег романа и тек изашле књиге приповедака 
Преживљавање.  

Опште признање уметничких вредности Михаиловићеве прозе и 
код читалаца и код књижевне критике потврђено је великим бројем 
издања његових књига – преко двадесет издања романа Кад су 
цветале тикве, близу петнаест Петријиног венца, осам издања 
Чизмаша, неколико издања романа Гори Морава и Треће пролеће, и 
по неколико издања књига приповедака. Верификација вредносног 
нивоа његове прозе уз то је стигла и од књижевне критике, посебно 
у великом броју добрих критичких и аналитичких текстова и у 
великом броју књижевних награда и признања  која се код нас дају 



за прозу – од Нинове награде за роман, Андрићеве, Борине и 
Вељкове награде за приповетку, до награде Народне библиотеке 
Србије за најчитанију књигу године. 

Поред тога, Драгослав Михаиловић је један од наших 
најцењенијих писаца и у иностранству. Критичка рецепција ван 
наше земље, поред многих превода, такође је потврђена великим 
бројем студија које су о његовој прози написали познати европски 
слависти, од најстаријих до најмлађих. Објављено је  неколико 
дисертација о његовим романима и приповеткама, пре годину дана, 
поводом превода романа Кад су цветале тикве на украјински језик,   
одржан је научни скуп у Кијеву и штампан је зборник критичких 
радова са скупа, допуњен накнадно укљученим критичким 
интерпретацијама. 

Драгослав Михаиловић је код нас присутан и као драмски писац 
– са раније написаним драмама Кад су цветале тикве (по мотивима 
истоименог романа), Протуве пију чај, Увођење у посао, Аквизитер, 
као и филмски и телевизијски сценариста. Он је затим и писац 
одличне и драматичне тротомне документарне прозе Голи оток, као 
и публицистичке и полемичке прозе о питањима савременог српског 
језика и одговорности према њему наших научних институција и 
лингвиста – Михаиловић се наиме залаже за већу бригу лингвиста и 
Српске академије наука и уметности за староштокавску лексику и 
морфологију. 

Да би критички портрет о њему био потпунији, овоме треба 
додати и чињеницу да се Драгослав Михаиловић, због лошег 
искуства са званичним, углавном посрнулим издавачима, последњих 
година определио да сам буде издавач сопствених књига. Под 
његовом издавачком бригом штампано је по неколико добро 
дизајнираних издања његових романа и књига приповедака, што 
значи да и раније објављене и најновије књиге овог аутора и даље 
подједнако привлаче читаоце и купце, односно да Драгослав 
Михаиловић добро пролази и у улози издавача и дистрибутера 
властитих књига. Да он са толиким бројем издања својих књига – 
преко педесет – и са тако великим бројем признања за њих, живи на 
пример у Америци или у Француској – имао би одговарајући 
званични третман какав имају и други западни писци на гласу. 

Све то му, међутим, у нашим животним, друштвеним и 
социјално-културним условима, надокнађују верни читаоци, 
повремено и „верни критичари“, они који се дуже и доследније од 
других баве критичким тумачењем његове прозе, као што се донекле 



дешава и данас у Библиотеци града Београда на обележавању 
Драгослављеве осамдесетогодишњице рођења. Кратко речено – он  
је и због једних и због других писац који траје.  

Чиме је овај аутор успео да обезбеди тако висок и трајан 
читалачки статус свога књижевног дела? 

Најпре оним што је код прозних писаца назначајније – добром и   
занимљивом, природно и једноставно саопштеном причом о животу, 
готово на исти начин оствареном  и у романима и у приповеткама, 
односно тематским оквиром своје прозе, њеним предметом, 
упечатљивим књижевним ликовима обичног, такозваног малог 
човека и његовом губитничком животном ситуацијом, неоствареном 
пројекцијом личне слободе, трагичном по дефиницији. Оваквим 
избором књижевног предмета Драгослав Михаиловић  потврдио је 
не само тематску него и кључну социокултурну, па и вредносну 
скалу наративне слике стварности у нашој савременој књижевности. 

Најизазовнији је и најсамосвојнији у избору књижевних јунака. 
Михаиловићеви изабраници углавном су ликови са друштвене и 
социјалне маргине, оне личности које не стварају историју и 
идеологију, али на које историја и идеологија и те како утичу, 
немилосрдно их претварајући у своју природно негативну и 
трагичну последицу. То су, што је од битне важности за њихово 
значење у прозној структури и за даљу читалачку и критичку 
рецепцију, веома препознатљиви књижевни ликови, јер се у 
сличном облику постојања појављују и у реалном животу у 
простору србијанске поморавске паланке и београдске периферије. 
Зато су његови полупаланчани и полуграђани идеални модели за 
прозно обликовање искуства  историјског и идеолошког усуда у 
животу појединаца немоћних да му се одупру.   

Укључивање такозваних табу тема у Михаиловићеву прозу, теме 
Информбироа и Голог отока, непосредно уводи аутора романа Кад 
су цветале тикве и Злотвори и приповедака из књиге Лов на 
стенице, као и документарне прозе Голи оток, у само средиште 
егзистенцијалног и моралног императива нашег човека у 
идеологизованом ХХ веку. Једно од основних питања те прозе јесте 
– како опстати у животу и како остати што мање контаминиран 
етички деформисаном свешћу власти и политике, чак и онда када 
књижевни протагонисти постану њихови сапутници или део њихове 
такође окрутне маргине?  

Те животне теме специфичне су управо за наш простор и време, и  
само на први поглед су сличне темама у осталим земљама 



такозваног реалног социјализма, јер су, осим по последицама,  
готово потпуно супротне од њих. Саме по себи, оне су својом 
драматичношћу веома важне колико за индивидуални толико и за 
колективни доживљај света књижевних ликова, поготово онда када 
су, као код Драгослава, спонтано и убедљиво трансформисане из 
чињеничког и доживљајног нивоа постојања у језички и естетски 
облик и значење. Као такве, оне су веома добра и изванредна основа 
за непосредан, интензиван читалачки начин препознавања 
Михаиловићевог књижевног рукописа и његових основних 
уметничких вредности и нијанси. 

Још један, такође важан слој његовог прозног рукописа одговара 
данашњем специфичном доживљају књижевности и нашој, у основи 
колективној наративној култури. То је његова способност да на 
чињеницама и документима биографски или аутобиографски 
заснованог искуства (Лов на стенице, Гори Морава, Злотвори, 
Јалова јесен) једну животну причу спонтано пренесе из стварне или 
фингиране (ауто)биографске чињеничне и вербалне сфере у естетску 
језичку сферу. Када се оваква основа прозне приче доведе у везу са 
књижевним обликом којим се она конституише у уметничку 
структуру, уочава се да је аутобиографско казивање, или казивање у 
наративном првом лицу једнине, иницијални облик и Драгослављеве 
уметничке прозе, као што је иницијални облик сваког другог 
прозног казивања, и иницијални облик његовог, ауторског 
осмишљавања животног искуства књижевних ликова и непосредне 
стварности у њиховом виђењу. Његова прича на тај начин постаје 
доказ њиховог појединачног постојања и његовог смисла у 
стварности нашег времена. 

Усмени облик казивања, односно наративни сказ, који доминира 
Михаиловићевом прозом, доприноси не само стварању илузије 
непосредног доживљавања испричаног него и убедљивости  
ауторског настојања да одговарајућим прозним обликом  оправда 
уметничку функционалност утврђених формула и видова сказа. 
Драгослав то, с једне стране, постиже увек драматичном причом и 
избором одговарајућих књижевних ликова који је покривају а, с 
друге стране, извесном променом језичког, па тиме и стилског 
модела казивања, углавном заснованог на деформацији стандардног  
језика, али и на деформисаном, односно на индивидуализованом 
искуству и доживљају света књижевних јунака. Привидно 
деформисани говор као израз непосредног животног искуства 
књижевних ликова зато није отежавајући шум у коминикацији са 



читаоцем већ, поред тога што у највећој мери следи изабрани 
локални или индивидуални језички идиом, добро употребљено 
поетичко средство такозваног очуђавања, онеобичавања 
стандардног прозног казивања у трећем лицу и веома привлачан 
облик комуникације са одређеним читалачким слојевима. 
Исповедним и индивидуалним тоном Михаиловићеве прозе знатно 
је појачан и њен скривени, вербално неисказани али сугерисани 
емотивни потенцијал, који трајно постоји на свакој страници 
његовог текста, отворено се активирајући само у изузетним 
тренуцима. 

Упркос појединачне и колективне, подтекстуално сугерисане 
драматичне егзистенцијалне или историјске ситуације у којој се 
остварује, односно која му онемогућава остварење, емотивни, 
хуманистички, чак и виталистички доживљај стварности, још један 
је важан сегмент не само општег тока и условљености 
Михаиловићеве прозе и њеног смисла, него и њеног проширеног 
значењског поља. Стога једна  не само трагичка него истовремено и 
виталистичка визија живота, коју он као аутор стваралачки изворно, 
подтекстуално и готово спонтано пројектује у свој рукопис, тако се 
указује као његова изузетно важна семантичка особина.  

Сажетост, чак повремена елиптичност, максимална наративност 
његове прозе (какву, између осталих, имају и Живојин Павловић,  
Александар Тишма, Антоније Исаковић и неки други писци, као и 
овде присутни Милисав Савић, Мирослав Јосић Вишњић и 
Владимир Кецмановић), одсуство општих места, избегавање 
отвореније лиризације текста, његова опора, сликовита, готово 
опипљива чулна неореалистичка нарација није на последњем месту 
квалитета што их поседује његова проза. Та особина његове прозе 
одиста је чини савременом парадигмом једног од најпостојанијих 
токова српске прозе, оног тока који у чврстој повезаности са нашом 
књижевном баштином и њеним најпозитивнијим књижевним 
особинама пренесеним у данашње време и његов духовни профил и 
у развојне потребе саме књижевности, обнавља поверење читалаца у 
моћ књижевне речи и у њену неуништену духовну мисију и у 
данашњем времену. Својом причом о противуречној и трагичној 
судбини изабраних ликова, својим опором наративном поетиком, 
својим стилом и визијом живота таква његова проза бар делимично 
утиче на потребу додатног трагања за смислом непосредног 
постојања који нам је тако неопходан.     

                                                                                    



 


