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ТА ЊА ТО МА ЗИН

„МСП И МСП” – ИСТО АЛИ ДРУ ГА ЧИ ЈЕ 

„Мла да про за” у кон тек сту срп ске и сло ве нач ке  
пост мо дер не књи жев но сти

1

Са ис цр пљи ва њем фор мал ностил ских ка рак те ри сти ка мо дер
ни зма и раз гра ђи ва њем мо дер ни стич ке ду хов ноисто риј ске осно ве 
кра јем се дам де се тих го ди на у срп ској и сло ве нач кој књи жев но сти 
фо р ми ра се си ту а ци ја без до ми нант ног по ет ског мо де ла и та ко ђе 
без очи глед ни јих су ко ба за пре власт јед ног од њих, то јест за „сим
бо лич ки пре стиж”, ка ко га раз ла же Пјер Бур ди је (Pi e r re Bo ur di eu). 
У то вре ме на ста вља се раз вој прет ход них књи жев них пра ва ца, 
ко ји се на раз ли чи те на чи не ме ђу соб но по ве зу ју и исто вре ме но 
отва ра ју сво је фор ме за но ве, на ро чи то ан гло а ме рич ке ути ца је пост
мо дер ни зма и ју жно а ме рич ке ути ца је ма гич ног ре а ли зма, те на 
тај на чин ства ра ју но ву књи жев ну си ту а ци ју – књи жев ност пост
мо дер не. У Ср би ји се она оцр та ва у де ли ма Да ни ла Ки ша, Бо ри сла
ва Пе ки ћа, не што ка сни је Да ви да Ал ба ха ри ја и Ми ло ра да Па ви ћа, 
а у Сло ве ни ји у де ли ма Ди ми три ја Ру пе ла, Дра га Јан ча ра и Бран ка 
Гра ди шни ка. Гла сни ци ма пост мо дер ни зма ка сни је се при дру жу ју 
ге не ра ци је срп ске и сло ве нач ке „мла де про зе”, ко ја је има ла ве о ма 
ва жну уло гу не са мо у књи жев ној прак си (при хва та ње и раз ви ја
ње но вих по ет ских тен ден ци ја) не го и у са вре ме ној књи жев ној 
на у ци и кри ти ци. Тек у кон тек сту „мла де про зе” по кре ну те су 
озбиљ не рас пра ве о пост мо дер ном књи жев ном фе но ме ну, што не 
зна чи да је са ма та про за по мо гла да се раз ја сне но ви кон цеп ти и 
де фи ни ци је. Упра во су прот но, са сво јом те о рет ски те шко ухва тљи
вом уну тра шњом струк ту ром по ну ди ла је на у ци пра ви иза зов. 
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Иа ко је у кон тек сту „мла де про зе” књи жев ни раз вој у Ср би ји и у 
Сло ве ни ји на пр ви по глед ве о ма сли чан, из ме ђу две прак се ја вља ју 
се и раз ли ке, бит не ко ли ко за раз у ме ва ње књи жев но и сто риј ског зби
ва ња у од ре ђе ном пе ри о ду, то ли ко и за при каз раз ли чи тих на уч
них при сту па. На кра ју, иа ко за нас већ на по чет ку (а не ће ни на 
кра ју би ти мно го дру га чи је) увек оста је отво ре но пи та ње: да ли је 
те мељ па ра лел ног по гле да (на ла же ње слич но сти и раз ли чи то сти) 
или по гле да на књи жев ност уоп ште за и ста у исто риј ском де ша
ва њу, или у при чи (у на шем слу ча ју на у ци) ко ја о том де ша ва њу 
при по ве да?1

2

Рас пра ве о те ма ма пост мо дер не и пост мо дер ни зма у срп ској 
и сло ве нач кој на у ци от по че ле су у осам де се тим го ди на ма два де
се тог ве ка. У по чет ку су то би ле углав ном по је ди нач не сту ди је и 
пре во ди стра них те о ре ти ча ра, ко ји су об ја вљи ва ни у ак ту ел ној пе
ри о ди ци (у Ср би ји, на при мер, Књи жев не но ви не и По ља, у Сло
ве ни ји на ро чи то Pro ble mi – Li te ra tu ra и Pri mer jal na knji žev nost), 
да би се већ кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих у обе кул
тур не обла сти по ја ви ле мо но граф ске сту ди је пост мо дер ног фе но
ме на у књи жев но сти (са по себ ним фо ку сом на пост мо дер ни зму) 
и обр ну то – сту ди је књи жев но сти у пост мо дер ном до бу.

У Ср би ји пр ву та кву обим ну сту ди ју пред ста вља Ан то ло ги ја 
срп ске про зе пост мо дер ног до ба (1992) Алек сан дра Јер ко ва. У 
ан то ло ги ји су при ку пље ни тек сто ви или фраг мен ти ко ји при ка зу ју 
по сте пе но ме ња ње при по ве дач ких па ра диг ми, а тај при каз пот кре
пљу је увод на књи жев но и сто риј ска и књи жев но те о рет ска сту ди ја 
о пост мо дер ни у срп ској књи жев но сти, ко ја се осла ња на го ди ну 
да на ста ри је де ло истог ау то ра под на сло вом Од мо дер ни зма до 
пост мо дер не (1991). Ми хај ло Пан тић се у сво јим огле ди ма о пост
мо дер ни зму кре ће у бли зи ни књи жев но и сто риј ског и ду хов но и сто
риј ског по сма тра ња исто риј ског сми сла пост мо дер не, те ста ва књи
жев но сти у њој. У То р ту ри тек ста (2000), као и у оста лим збир ка ма 
есе ја, на при мер Ка пе та ну соб не пло вид бе (2003) и Слан ка ме ну 
(2009), при бли жа ва се обла сти књи жев не со ци о ло ги је и од ра жа ва 
дру штве нокул тур ну сце ну у ко јој се ја вља срп ски пост мо дер ни зам. 

1 Сло ве нач ке рас пра ве и тек сто ви, спо ме ну ти или ци ти ра ни у овом тек сту, 
углав ном још ни су пре ве де ни на срп ски је зик (ако је не ко де ло ипак пре ве де но, 
на то ука зу је фу сно та). Све ци та те из књи жев не те о ри је и исто ри је, као и на сло
ве књи жев них де ла је ра ди бо љег раз у ме ва ња (уз мо ти ва ци ју да се у пре во ду 
што ви ше очу ва њи хо ва тач ност и ау тен тич ност) пре ве ла ау тор ка ових ре до ва.
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Са ва Да мја нов 2012. го ди не об ја вљу је ве о ма ва жну књи гу под на
сло вом Шта то бе ше срп ска пост мо дер на?, са ку пив ши у њој есе је 
и пре да ва ња из пе ри о да од кра ја се дам де се тих го ди на два де се тог 
ве ка до дру ге де це ни је тре ћег ми ле ни ју ма, те на тај на чин све до чи 
о раз ли чи тим фа за ма бу ђе ња умет нич ке и те о риј ске све сти о та да 
нај но ви јој књи жев ној прак си.

Пр ву мо но граф ску сту ди ју о пост мо дер ни у Сло ве ни ји пред
ста вља Post mo der na sfin ga (1989) Але ша Де бе ља ка, ко ја на у ци до
но си ква ли тет ну и це ло ви ту со ци о ло шкокул ту ро ло шку ком па
ра тив ну ана ли зу ста ту са умет но сти у мо дер ном и пост мо дер ном 
до бу. Тач ни јем де фи ни са њу и ду бљем раз у ме ва њу књи жев ног пост
мо дер ни зма у сло ве нач кој књи жев ној на у ци до при нео је Јан ко Кос 
сту ди јом Post mo der ni zem (Пост мо дер ни зам, 1995), књи гом Na po ti 
v post mo der no (На пу ту у пост мо дер но, 1995) и по след њом гла вом 
у де лу Pri mer jal na zgo do vi na slo ven ske li te ra tu re (Ком па ра тив на 
исто ри ја сло ве нач ке књи жев но сти, 2001). Кос се ба ви иден ти фи
ка ци јом срод но сти и раз ли чи то сти из ме ђу но вог књи жев ног прав ца 
и прет ход ног (као и исто вре ме ног) мо дер ни зма. За осно ву ис тра жи
ва ња узи ма раз ли чи те кон цеп те пер цеп ци ја исти не и ствар но сти, 
ка ко се они раз ли ку ју у мо дер ној и пост мо дер ној па ра диг ми, те 
ми са о ноду хов не срод но сти (као и од сту па ња) ко је ду хов но ста ње 
кра јем два де се тог ве ка по ка зу је са fin de siè clomом на пре ла зу 
де вет на е стог у два де се ти век. То мо Вирк се те о ри ји пост мо дер
ни зма при бли жа ва већ у сво јој ра ној сту ди ји Post mo der na in „mla-
da slo ven ska pro za” (Пост мо дер на и „мла да сло ве нач ка про за”, 
1991), а три го ди на ка сни је об ја вљу је књи гу Be la da ma v la bi rin tu 
(Бе ла да ма у ла ви рин ту, 1994), ко ја се фо ку си ра на идеј ни свет 
Хор хеа Лу и са Бор хе са и ње гов ути цај на сло ве нач ку књи жев ност, 
те та ко пре ци зни је опи су је фе но мен пост мо дер ни зма. Од ве ли ке 
ва жно сти је и Ви р ко ва обим на мо но гра фи ја Strah pred na iv no stjo 
(Страх од на ив но сти, 2000), ко ја се у пот пу но сти по све ћу је пост
мо дер ни зму, у ме ђу на род ном као и у спе ци фич но сло ве нач ком 
на ци о нал ном кон тек сту, а при то ме по ти че из основ ног кон цеп та 
о из ме ње ном ста ту су ре ал но сти у са мој књи жев ној прак си пост мо
дер ни зма.

И срп ска и сло ве нач ка на у ка упо зо ра ва ју на па жљи вост у 
ве зи са упо тре бом те р ми на са пре фик сом пост и ко ре ном мо дерн, 
јер у про тив ном се слич ни те р ми ни мо гу ла ко ме ђу соб но по ме ша
ти и та ко ство ри ти не пре ци зне, ако не и по гре шне пред ста ве. Хе те
ро ге ност пе ри о ди за циј ских и те о риј ских де фи ни ци ја пост мо дер
не и пост мо дер ни зма има нент на је ка рак те ри сти ка пост мо дер них 
на у ка, а сва ки те о ре ти чар ко ји се тим те ма ма ба ви тре ба да об ја сни 
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сво је схва та ње и да у ње го вој упо тре би оста не до сле дан. За ау тор
ку ових ре до ва пост мо дер на озна ча ва пре те жно со ци о ло шки по јам 
ко ји се од но си на ши ру дру штве ну и кул тур ну си ту а ци ју у ко јој 
са вре ме ни чо век жи ви. Пост мо дер но до ба у књи жев но сти од но си 
се на раз до бље, од но сно књи жев ни пе ри од, у ко ме се раз ви ја мно
го раз ли чи тих књи жев них пра ва ца и стру ја и об у хва та при бли жно 
дру гу по ло ви ну два де се тог ве ка (те нај ве ро ват ни је још тра је); пост
мо дер ни зам у окви ру пост мо дер ног књи жев ног пе ри о да пред ста
вља нај но ви ји пра вац, са сво јом спе ци фич ном по е ти ком (ком би
на ци ја по себ не пост мо дер ни стич ке фор мал ностил ске тра ди ци је 
ме та фик ци је и ин тер тек сту ал ног аспек та са ду хов но и сто риј ском 
осно вом пост мо дер ни стич ког ни хи ли зма).

Од су ство до ми нант не по е ти ке у пост мо дер ној књи жев но сти 
ства ра не пре глед ну го ми лу раз ли чи тих по е то ло шких из ра за и за то 
се о пост мо дер ни са раз ло гом при ча као о „раз до бљу ау то по е ти ка”. 
Тај тер мин се у осно ви од но си на по је ди нач не ау то ре или њи хо ве 
тек сто ве, ко ји не пра те не ке спе ци фич не, над ре ђе не но р ме:

Баш за то се за сло ве нач ку књи жев ност пост мо дер не чи ни при
хва тљи вом де фи ни ци ја да је реч упра во о раз до бљу „ау то по е ти ка”, 
под усло вом да та кав на зив схва ти мо као кôд за оне ау то ре или 
тек сто ве ко је са ста но ви шта књи жев не исто ри је ни је мо гу ће свр ста
ти ни у је дан од књи жев них пра ва ца са очи глед ним ка рак те ри сти
ка ма, а раз лог је у то ме што они са свим сло бод но, не пред ви ди во 
и у том сми слу лич но ау тор ски при ме њу ју са стој ке свих мо гу ћих 
књи жев них мо де ла, скло по ва и пра ва ца, без пот пу ног или трај ног 
ве зи ва ња за би ло ко ји од њих.2

Оно што је у ау то по е ти ка ма је дин стве но је сте упра во на чин 
при зна ва ња по е тич ке хе те ро ге но сти. Сро дан је и из раз „ars com
bi na to ria”, ко ји Да мја нов ко ри сти за опис спе ци фич не пост мо дер
ни стич ке књи жев но сти и ме та фик ци је, али та ко ђе де лу је са свим 
тач но ка да „ком би на то рич ку при ро ду” пре по зна је мо и у ши рем 
кон тек сту пост мо дер не (а не са мо пост мо дер ни стич ке) књи жев но
сти. Прин цип ком би на то ри ке за пра во ука зу је на на сле ђе тра ди
ци је постструк ту ра ли зма, на ро чи то Де ри ди не „де кон струк ци је 
ло го цен три зма”, ко ја пред ста вља јед ну од основ них фи ло зоф ско
на уч них осно ва пост мо дер не.

2 Jan ko Kos, Pri mer jal na zgo do vi na slo ven ske li te ra tu re, Mla din ska knji ga, 
Lju blja na 2001, 379.
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3

У књи жев ном пост мо дер ном до бу раз ви ја ју се и пре пли ћу 
раз ли чи ти књи жев ни прав ци и стру је. Се дам де се тих го ди на два де
се тог ве ка у срп ској про зи до ми ни ра про за но вог сти ла (Дра го слав 
Ми ха и ло вић, Ви до сав Сте ва но вић), ко ја оста је у окви ру реа ли
стич ког, или пре нео ре а ли стич ког ти па пи са ња. У том кон тек сту 
пи сци су раз ви ли нов при по ве дач ки мо дел при по ве да ча у пр вом 
ли цу, ко ји кроз при ча ње су бјек тив не при че, ко ја са др жи не ма ло 
им пли цит не кри ти ке, за пра во при ча о дру штве ним мар ги на ма. У 
окви ри ма ре а ли зма раз ви ја се и по се бан жа нр но во и сто риј ског 
ро ма на (До бри ца Ћо сић, Ан то ни је Иса ко вић, Вук Дра шко вић), 
ко ји се по све ћу је те ма ти за ци ји но ви је дру штве не (на ци о нал не) 
исто ри је, и ње гов те мат ски ру ка вац (или поджа нр), но во гра ђан ски 
или гра ђан скооб но ви тељ ски ро ман (Бо ри слав Пе кић, Сло бо дан 
Се ле нић), ко ји на сто ји да пу тем упо тре бе ви со ког је зи ка и мо дер
ни стич ких фор мал них по сту па ка, ко ји ма при ка зу је исто риј ску 
суд би ну бе о град ске бур жо а зи је као иде о ло шки жр тво ва не дру
штве не кла се у не за вр ше ном про це су мо дер ни за ци је, по стиг не 
ви ши ни во со фи сти ци ра но сти.

Пре те жно мо дер ни стич ку по е ти ку са еле мен ти ма на го ве шта
ва ју ћег пост мо дер ни зма у сво јим де ли ма су раз ви ли Да ни ло Киш, 
Бо ри слав Пе кић и Мир ко Ко вач. Иа ко су по е тич ке про ме не ко је 
ти ау то ри до но се очи глед не, ни је их мо гу ће сма тра ти за пра ве 
пост мо дер ни сте, нај ви ше због то га јер у ве ли кој ме ри оста ју у окви
ри ма мо дер ни зма, мада ње го вих екс трем них об ли ка.3 У ро ма ни ма 
ових ау то ра он то ло шки ни во, ко ји Бра јан Мек хејл (Brian McHa le), 
за раз ли ку од епи сте мо ло шког прин ци па мо дер ни стич ког при по
ве да ња, из ла же као су шти ну пост мо дер ни зма, ни је дис пер зи ван 
до те ме ре да би мо гао сврг ну ти ау то ри тет исто риј ске исти не ко ја 
се те ма ти зу је. Сви ма је за јед нич ко тра га ње за но вим мо гућ но сти ма 
при по ве да ча, ко ји је сво ју мо дер ни стич ку фо р му до вео до гра ни це 
по сле ко је се ус по ста вља зах тев за но вим кон цеп ти ма (у раз ви је
ном пост мо дер ни зму тра ди ци о нал ни при по ве дач на пу шта причу, 
да би се по сле ње га ја вља ли тек сто ви са ми а он се са њи ма, као и 
са чи та о цем, играо сле пог ми ша). Гра ни це мо дер ни стич ке по е ти
ке у сво јим ро ма ни ма и при ча ма на по се бан на чин ис пи ту је Да вид 

3 Са ва Да мја нов Д. Ки ша, Б. Пе ки ћа, Ф. Да ви да, М. Бу ла то ви ћа и Б. Ћо си
ћа свр ста ва у срп ски мо дер ни зам, у ко ме се већ оцр та ва ју по те зи ко је ка сни је 
ге не ра ци је да ље раз ви ја ју у пост мо дер ни стич ку по е ти ку, али код ових ау то ра 
они озна ча ва ју утвр ђи ва ње срп ског мо дер ни зма као нај и зра же ни јег кон цеп та 
у ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма два де се тог ве ка. Са ва Да мја нов, Шта 
то бе ше срп ска пост мо дер на?, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 174.
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Ал ба ха ри, ко ји је из ме ђу оста лог мно го ути цао на књи жев но ства
ра ње мла ђе ге не ра ци је „мла де срп ске про зе”, у ко јој се кон со ли ду
је пост мо дер ни зам у срп ској књи жев но сти (вре ме фор ми ра ња и 
ства ра ња „мсп” Ала Та та рен ко4 на зи ва „фа за ви со ког пост мо дер
ни зма”).

Сло ве нач ка про за по сле 1970. го ди не, ко јом Кос обе ле жа ва 
по че так сло ве нач ке књи жев не пост мо дер не, та ко ђе на син кре ти чан 
на чин по ве зу је раз ли чи те прав це и стру је, од ко јих су нај пре по
зна тљи ви ји нео ре а ли зам, мо дер ни зам и не што ка сни је пост мо дер
ни зам, нај че шће у бли ској ве зи са пр ви ма.5 Нео ре а ли стич ка тра
ди ци ја по себ но је за сту пље на у де ли ма Ви то ми ла Зу па на, Лој за 
Ко ва чи ча, Мар ја на Ро жан ца и Вла ди ми ра Кав чи ча, у ко ји ма су 
при сут не мно ге мо дер ни стич ке тех ни ке при по ве да ња са еле мен
ти ма ег зи стен ци ја ли зма. У то вре ме уну тар ре а ли стич ке па ра диг
ме ства ра ју се про зна де ла пси хо ло шког ре а ли зма (Ан дреј Хинг 
и Алојз Ре бу ла), раз ви ја се и по се бан жа нр по лу ме мо ар ске про зе, 
ко ја ко ри сти мо дер ни стич ке, ул тра мо дер ни стич ке, али већ и по је
ди не пост мо дер ни стич ке по ступ ке, те на сто ји да из вр ши де ми то
ло ги за ци ју по лу про шле на ци о нал не исто ри је. У тај се жа нр свр ста
ва ју ро ма ни као што су Umi ra nje na obro ke (Смрт на ве ре си ју, 1984) 
Иго ра Тор ка ра, Oče ta Vin cen ca smrt (Смрт оца Вин цен ца, 1979) 
Пе тра Бо жи ча, Gav žen hrib (Гав жен бр до, 1982) и Fu ga v kri žu (Фу га 
у кр сту, 1986) Јо жа Сно ја, Pe tin tri de set sto pinj (Три де сет пет сте-
пе ни, 1974) Дра га Јан ча ра, као и не ка од књи жев них де ла Мар ја на 
Ро жан ца, Ви то ми ла Зу па на и Ди ми три ја Ру пе ла.

На по себ ном ме сту у сло ве нач кој пост мо дер ној књи жев но сти 
тре ба по ме ну ти стру ју жан ров ске књи жев но сти, ко ја се, пра те ћи 
при мер аме рич ке по пу лар не кул ту ре и књи жев не ко мер ци ја ле, 
раз мах а ла у по след њим де це ни ја ма, што утвр ђу је про цес књи жев
не гло ба ли за ци је, ко ја је сте је дан од са став них де ло ва пост мо дер
не кул ту ре. Исто вре ме но, жан ров ска књи жев ност про из во ди се и 
у Ср би ји (Зо ран Жив ко вић, Че твр ти круг, 1993; Мир ја на Ђур ђе
вић, Тре ћи сек тор или Са ма же на у тран зи ци ји, 2001) али књи жев
на кри ти ка и те о ри ја при ме ћу ју да се ње но ме сто и да ље на ла зи 
на са мим гра ни ца ма на ци о нал ног књи жев ног си сте ма и ка но на.6 
У сло ве нач кој књи жев но сти но ви ја жан ров ска књи жев ност се у 
том по гле ду свр ста ва бли же цен тру:

4 Ала Та та рен ко, По е ти ка фор ме у про зи срп ског пост мо дер ни зма, Слу
жбе ни гла сник, Бе о град 2013.

5 Ј. Кос, исто, 391.
6 Ти хо мир Бра јо вић, Крат ка исто ри ја пре о би ља. Кри тич ки бе де кер кроз 

са вре ме ну срп ску по е зи ју и про зу, Аго ра, Зре ња нин 2009, 104–105.
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За ње гов са став [словеначког приповедања] у го ди на ма 1970–
2000. зна чај на је и екс пан зи ја жан ров ске књи жев но сти, ко ја об у хва
та не са мо за бав но или у по грд ном сми слу ре чи три ви јал но при
по ве да ње не го и кул ти ви са но, умет нич ки ефи ка сно, чак естет ски 
ква ли тет но не го ва ње књи жев них жа нр о ва ко ји по пра ви лу при па
да ју ма сов ној или по пу лар ној књи жев но сти.7

Жан ров ска књи жев ност у Сло ве ни ји по ку ша ва да бу де оп ште
при зна та гра на ква ли тет не књи жев но сти, што по ка зу ју ро ма ни 
Ci mre (Ци мер ке, 1995) Ма је Но вак, Vo tli na (Шу пљи на, 1977) Ми хе 
Рем ца, Pred me stje (Пред гра ђе, 2002) Вин ка Ме дер ндор фе ра и дру ги.

Пост мо дер ном ти пу књи жев но сти по себ но су се при бли жа
ва ли Јо же Сној и Ру ди Ше ли го. У ро ма ни ма Gav žen hrib и Fu ga u 
kri žu Сној по ли тич ку и мо рал ну про бле ма ти ку пре пли ће са тра же
њем ме та фи зич ког (ре ли ги о зног) те ме ља, што по Ко су ука зу је на 
бли зи ну пост мо дер ног ин те лек ту ал ног „new age”а. Слич но се мо же 
ра за бра ти у Ше ли го вим про зним збир ка ма Mol ča nja (Ћу та ња, 
1986), ко ја се фор мал ностил ски осла ња на Бор хе са и Po gan stvo 
(Па ган ство, 1973), ко ја се су ге ри са њем па ра ре ли ги о зних осе ћа ја 
ста вља у бли зи ну ма гич ног ре а ли зма, док у сво јим ро ма ни ма Kra-
tek stik (Кра так спој, 1975), De mo ni sla vja (Де мо ни сла вља, 1997), 
Iz gu blje ni sve ženj (Из гу бље ни све жањ, 2002) Ше ли го оста је пре 
све га у до ме ну мо дер ни зма. У де ли ма ге не ра ци је пи са ца ро ђе них 
то ком пе де се тих го ди на већ се по ја вљу ју ис так ну те ка рак те ри сти
ке пост мо дер не, али већ и пост мо дер ни стич ке про зе осам де се тих 
го ди на, на ро чи то код ау то ра ко ји се у свом ства ра њу кре ћу у екс
трем ним мо дер ни стич ким об ли ци ма и ком би на ци ја ма. Та кви су 
Ди ми триј Ру пел, Бран ко Гра ди шник и Дра го Јан чар.8

По ме ну ти и не ки дру ги ау то ри пост мо дер не књи жев но сти у 
сво јим ау то по е тич ким де ли ма су ко ри сти ли мно ге пост мо дер ни
стич ке тех ни ке и по ступ ке, а по не кад су се пост мо дер ни зму при
бли жа ва ли це ло ви ти је, не са мо у фор мал ном не го и у ду хов но и сто
риј ском сми слу (у Ср би ји, на при мер, Пе ки ћев ци клус при ча Но ви 
Је ру са лим, у Сло ве ни ји по је ди не крат ке при че Гра ди шни ка и Јан
ча ра). Упр кос то ме, ни у јед ној од обла сти књи жев ног ства ра ња 
ни је оства ре на истин ска па ра диг мат ска про ме на, јер су оста ле 
под ре ђе не ме та фи зи ци но во ве ков ног чо ве ка те због то га ни су пре
шле у пост мо дер ни стич ки ни хи ли зам, на чи јем се осно ву де ша ва 
пре пли та ње он то ло шких ни воа и усред сре ђи ва ње књи жев но сти 
на се бе са му. Зна чај ни ја пост мо дер ни стич ка де ла сло ве нач ке књи

7 Ј. Кос, исто, 401.
8 Упо ре ди: Ј. Кос, исто, 395–398. и To mo Virk, Strah pred na iv no stjo, Li te

rar noumet niš ko druš tvo Lju blja na, Lju blja na 2000, 201–202, 234–227.
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жев но сти на ста ју, слич но као и у Ср би ји, тек у ства ра ла штву мла ђе 
ге не ра ци је.

4

По чет ком осам де се тих го ди на у срп ској књи жев но сти фо р
ми ра се но ва ге не ра ци ја пи са ца ко ја се књи жев но пе ри о ди за циј ски 
на зи ва „мла да срп ска про за”, а при бли жно у исто вре ме срод на 
ори јен та ци ја, на зва на „мла да сло ве нач ка про за”, фор ми ра се и у 
Сло ве ни ји. Кра јем се дам де се тих го ди на уну тар оба на ци о нал на 
књи жев на ка но на ус по ста вља се си ту а ци ја „ва ку у ма”9, у ко јој 
ни је дан пра вац ни је био у до ми нант ној по зи ци ји – мо дер ни зам и 
у сло ве нач кој књи жев но сти на гла ше на стру ја ег зи стен ци ја ли зма 
би ли су већ у ста ди ју му ис цр пље но сти, као и срп ска про за но вог 
сти ла, а пост мо дер ни зам још ни је био у пра вој екс пан зи ји, те сва
ка ко још ни је био за вре део озбиљ ни ји те о риј ски увид (рас пра ве 
о пост мо дер ни зму у Евр о пу су се пре се ли ле тек 1978. го ди не, са 
ре цеп ци јом Ли о тар о ве сту ди је Пост мо дер но ста ње)10. Ти ме су 
се отво ри ла но ва по ља де ба те у го то во свим обла сти ма на у ке и 
умет но сти. По ред те о риј ских тек сто ва (Ли о тар, Барт, Еко и др.), у 
про цва ту се на шла и ре цеп ци ја фран цу ског но вог ро ма на (Ален Роб 
Гри је, Ми шел Би тор, Клод Си мон и др.), аме рич ке ме та фик ци је 
(Џон Барт, До налд Бар тел ми, Ро берт Ку вер, То мас Пин чон и др.), 
ју жно а ме рич ког ма гич ног ре а ли зма (Але хо Кар пен тјер, Ху лио 
Кор та сар, Ка р лос Фу ен тес, Га бри јел Га р си ја Мар кес и др.), та ко ђе 
ро ма на па ра но је (као што су ро ма ни Ум бер та Ека), те на по се бан 
на чин књи жев них фор ма ци ја Хо р хеа Лу и са Бор хе са.

„Мла до про за и сти” оли ча ва ју по се бан кон цепт књи жев но сти, 
ко ји ни је био ни из ну тра ни спо ља хо мо ген. Ако им је не што би ло 
за јед нич ко, он да је то би ла тен ден ци ја да се про на ђу но ве стил ске 
фор ма ци је на по за ди ни са вре ме них ми са о них и пред став них све
то ва (Ze it ge ist). Од сло ве нач ких пи са ца та кви су би ли Фра њо 
Фран чич, Игор За бел, Ли ди ја Гач ник, Ле ла Б. Ња тин, Вла до Жа
бот, Ја ни Вирк, Фе ри Ла ин шчек, Ан дреј Мо ро вич, Март Ле нар дич, 
Бо штјан Се ли шкар, Ми лан Клеч, Алек са Шу шу лић, Игор Бра тож 
и Ан дреј Блат ник, те не што ста ри ји Мар јан Ро жанц, Ру ди Ше ли го, 
Ди ми триј Ру пел, Дра го Јан чар и Бран ко Гра ди шник, а од срп ских 

9 О та квом ста њу пи шу у сво јим књи га ма: Jan ko Kos, Na po ti v post mo der-
no, Li te rar noumet niš ko druš tvo Lju blja na, Lju blja na 1995. и Са ва Да мја нов, Шта 
то бе ше „мла да срп ска про за”?: за пи си о „мла дој срп ској про зи” осам де се тих, 
Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад 1990.

10 Ви ди: To mo Virk, Post mo der na in „mla da slo ven ska pro za”, Ob zor ja, Ma
ri bor 1991, 54.
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Не ма ња Ми тро вић, Вла ди мир Пи шта ло, Ми лен ко Па јић, Пре драг 
Мар ко вић, Фра ња Пе три но вић, Ду шан Бен ка, Сло бо дан Ра до ше
вић, Ђор ђе Пи са рев, Са ва Да мја нов, Ми хај ло Пан тић, Ра до слав 
Пет ко вић и Све ти слав Ба са ра. „Мла да про за” је, ве ро ват но из раз
ли чи тих раз ло га – од ко јих је дан мо же би ти у угле да њу на аме рич
ку про зу ме та фик ци је и пост мо дер ни зма, а дру ги у скло но сти ка 
фраг мен та ци ји фор ме – ви ше не го ро ман раз ви ја ла кра ће фор ме 
при по ве да ња (при по вет ке, крат ке при че), у ко ји ма је био по пу ла
ран кон цепт ми ни ма ли зма.11 Ови су ау то ри те жи ли ка ра зно вр сно
сти и та ко про ду би ли кон цепт ау то по е ти ка. Да кле, њи хо ва „па
ра док сал на за јед нич ка ка рак те ри сти ка” је сте упра во „њи хо ва 
ра ди кал на ра зно ли кост, ко ја се огле да у ау то по е ти ка ма”.12

По јам ау то по е ти ке пре ви ше је ла бав да би мо гао да по ве же 
чи та ву ори јен та ци ју13 пи са ца, што је срп ску и сло ве нач ку књи
жев ну на у ку на во ди ло да се за јед нич ким ли ни ја ма ства ра ла штва 
„мла до про за и ста” при бли жи из раз ли чи тих пер спек ти ва. Ми хај ло 
Пан тић ове пи сце по сма тра из пер спек ти ве ал ба ха ри јев ског ми ни
ма ли стич ког кон цеп та, ка кав су у прет ход ној ге не ра ци ји раз ви ли 
Да вид Ал ба ха ри, Ми о драг Ву ко вић и Ве ли мир Ћур гус Ка зи мир.14 
До бри во је Ста но је вић по сма тра их као но ву стил ску фор ма ци ју 
– „фор ми сте”15, а овај из раз у сво јој ско ра шњој књи зи утвр ђу је и 
Ала Та та рен ко.16 На дру гој стра ни, „мла ду сло ве нач ку про зу” Мар
ко Ју ван (Post mo der ni zem in „mla da slo ven ska pro za” – Пост мо дер-
ни зам и „мла да сло ве нач ка про за”, 1988/89) раз вр ста ва, на осно ву 
раз ли чи тих по е ти ка (ком би на ци ја ду хов но и сто риј ског и стил ско
фор мал ног аспек та), у че ти ри основ на ти по ло шка мо де ла: ме та фик
ци о на ли сти или би бли о те ка ри, су бјек тив ни ре а ли сти или ин ди
ви ду а ли сти, ар ха и за то ри и пот пу ни фан та сти чари.17

По себ но ком пле мен тар не су сту ди је Шта то бе ше „мла да 
срп ска про за”? (1990) Са ве Да мја но ва и Post mo der na in „mla da 

11 Ви ди: С. Да мја нов, Шта то бе ше „мла да срп ска про за”?, 23.
12 Т. Вирк, исто, 42. Слич но и С. Да мја нов при ме ћу је да ову ори јен та ци ју 

пи са ца пре све га по ве зу је по ку шај да се по стиг не ра ди кал на и ду бин ска про
ме на уо би чај них про зних па ра диг ми (исто, 123), а ти се по ку ша ји од ау то ра до 
ау то ра раз ли ку ју. Та ко се под за јед нич ким име ном у ства ри раз ви ја мно го раз
ли чи тих ори јен та ци ја (исто, 118).

13 Мо же и фор ма ци ју, ге не ра ци ју и сл. – у књи жев ној кри ти ци по ја вљу ју 
се раз ли чи ти те р ми ни.

14 Михајло Пан тић, Ис ку ше ња са же то сти: критич ка па но ра ма крат ких 
про зних об ли ка у мла ђој срп ској књи жев но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1984.

15 До бри во је Ста но је вић, Фор ма или не о љу ба ви, Књи жев на омла ди на 
Ср би је, Бе о град 1985.

16 А. Та та рен ко, исто.
17 Ma r ko Ju van, „Post mo der ni zem in ’mla da slo ven ska pro za’”, Je zik in slov stvo 

34/3, Lju blja na 1988/89, 49–56.
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slo ven ska pro za” То ми сла ва Ви р ка (1991). Иа ко има ју раз ли чи те 
фо р ме – Да мја но вље ва је об ли ко ва на као зби р ка есе ја, а Вир ко ва 
као ко хе рен тан на уч ни текст, сту ди је су ме ђу соб но срод не из пер
спек ти ве ис тра жи вач ког при сту па (по је ди нач не тек сту ал не ана ли
зе, осве тља ва ње за јед нич ких ли ни ја узи ма ју ћи у об зир ме та фи зич
ки и фор мал ни аспект) и због то га су до бар при мер за па ра лел ну 
сли ку о сра змер но исто вре ме ној18 књи жев но кри тич кој ре флек си
ји срп ске и сло ве нач ке про зе осам де се тих. Ова два ис тра жи ва ча, 
Да мја нов и Ви рк, „мла дом про зом” се ба ве као це ли ном и та ко 
по ку ша ва ју да ус по ста ве мо дел ње не по е ти ке (због хе те ро ге но сти 
„мла де про зе” мо дел се мо ра раз у ме ти у ши ро ком и ла ба вом сми
слу, ви ше као на црт).

Срп ски мла до про за и сти усред сре ди ли су се на кра ће про зне 
фо р ме, али упр кос то ме већ у осам де се ти ма ова ори јен та ци ја је 
да ла по је ди нач не ква ли тет не ро ма не – Ми ме зис, ми ме зис ро ма на 
(1983) Фра ње Пе три но ви ћа и Ђо р ђа Пи са ре ва, Ки не ско пи смо (1985) 
Све ти сла ва Ба са ре, Тки во, оп се не: по вест (1988) Фра ње Пе три но
ви ћа, Књи ге на ро да лу та ка (1988) Ђор ђа Пи са ре ва и др., а ро ман 
као жа нр ко ји је у спо ме ну тој де це ни ји остао у сен ци кра ћих об ли
ка при по ве да ња у де ве де се ти ма је по стао го то во до ми нант ни жа нр 
срп ске про зе. Да мја нов за јед нич ки те мељ „мла де про зе” пре по
зна је у „ин вер зи ји ло го цен три зма19 тра ди ци о нал не про зе”, зна чи у 
пре о бра ћа њу тра ди ци о нал них про зних за ко ни то сти. Уну тар тог 
де ша ва ња мо гу се из дво ји ти три основ на на чи на по сти за ња ин
вер зи је. Пр ви је у до ми на ци ји кон струк циј ског (де кон струк циј ског 
и ре кон струк циј ског) прин ци па. Тра же ње но ве фор ме20 ви ше се не 
усред сре ђу је на екс пе ри мент као та кав, ни ти на про јект но на ру
ша ва ње и ти ме над вла да ва ње по сто је ћих мо де ла, не го на на ла же ње 

18 Го то во исто вре ме ност (са го ди ном раз ли ке) на стан ка обе сту ди је мо же 
се раз у ме ти као до бро до шла слу чај ност, а мо же се у њој пре по зна ти син хро ност 
срп ске и сло ве нач ке књи жев но на уч не ди на ми ке – док Вирк „мла ду про зу” већ 
по ве зу је са пост мо дер ни змом, Да мја нов се пи та „шта то бе ше ...”, што зна чи да 
је обо ји ца по сма тра ју као не што већ за вр ше но, али од ве ли ке ва жно сти за ак ту
ел ну си ту а ци ју у књи жев но сти.

19 Де ри дин ло го цен три зам од но си се на до ми нант ни мо дел за пад не (пла
то ни стич ке) ме та фи зи ке, ко ја се уте ме љу је у вр хов ном прин ци пу – ло го су, ко ји 
про жи ма сву ствар ност. По себ но ме сто у то ме за у зи ма је зик, јер са мо ко ри шће
њем је зи ка чо век свет мо же опи са ти и та ко упо зна ти. Де ри да пу тем де кон струк
ци је до ка зу је су прот но – да објек тив ни свет не по сто ји и да је зик ни је не што 
ста бил но (као алат), не го је жив, у кон тек сту увек по кре тљив и не у хва тљив 
ор га ни зам (Ви ди: To mo Virk, Mo der ne me to de li te rar ne ve de in nji ho ve fi lo zof sko 
te o ret ske osno ve: me to do lo gi ja 1, Znan stve na za lo žba Fi lo zof ske fa kul te te, Ode lek 
za pri mer jal no knji žev nost in li te rar no te o ri jo, Lju blja na 1999, 2003. i 2008, по гла вље 
о де кон струк ци ји).

20 Са мо ако „фор му” схва ти мо на на чин ру ских фор ма ли ста, а не као опо
зи ци ју „са др жа ју”, упо зо ра ва Да мја нов (С. Да мја нов, Шта то бе ше „мла да 
срп ска про за”?, 19).
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но вих на чи на ка ко раз гра ди ти но во и ста ро те од то га на пра ви ти 
не што све же и ино ва тив но. Дру го на че ло ин вер зи је на ла зи се у 
афир ма ци ји ме та про зног аспек та, ко ји се по ка зу је као ви со ко раз
ви је на ли те рар на свест, а ма ни фе сту је се на два ни воа – екс пли цит
ном (ау то по е тич ки ко мен та ри) и им пли цит ном (кроз фор ми ра ње 
ми са о них пред ста ва, упо тре бу сли ка и сим бо ла и сл.). Тре ћи на чин 
Да мја нов де фи ни ше као те жњу ка пре ва зи ла же њу уста ље них ра
ци о нал ноло гич ких књи жев них обра за ца и ре ла ци ја. Из ме ђу оста
лог, то се по ка зу је у на пу шта њу ли не ар них узр оч нопо сле дич них 
за ко ни то сти при по ве да ња, у рас кри ва њу ди фу зи је про зног дис кур
са, уво ђе њу прин ци па фраг мен та ци је, у зна чењ ској дис пер зи ји, 
по ја ча ном ин те ре су за фан та стич но, ал тер на тив но и нео бич но те 
у ко ри шће њу гра фич ких, му зич ких и дру гих еле ме на та. По ред 
ова сре ди шња три на че ла Да мја нов спо ми ње и је зич ки ар ти зам и 
ме ђу/из над/ван жан ров ски ста тус „мла де про зе”. Ти ме се текст 
уда ља ва од по зна тих ре цеп циј ских и ин тер пре та тив них мо гућ но
сти, те чи та о ци и кри ти ча ри мо ра ју да про ме не уста ље не „ши фре” 
ако же ле да са тек стом ус по ста ве ди ја лог.

Вирк „ко хе зив ну си лу” у де ли ма „мла де сло ве нач ке про зе” 
тра жи у обла сти ду хов не исто ри је, те та ко ус по ста вља три „ми ни
мал на за јед нич ка но си о ца”. Пр ви се на ла зи у омек ша ва њу су бјек
та, што се де ша ва као од ри ца ње од ак ци је или во ље за моћ, ко ја 
де фи ни ше но во ве ков ни исто риј ски су бјект. Од ри ца ње у ства ри 
ода је не моћ, бес по треб ност или чак без бри жност у настојању да се 
из вр ши сим бо лич ко оце у би ство („oče to mor”), ко је у књи жев но и сто
риј ском раз во ју зна чи рас кид са прет ход ном тра ди ци јом, то јест 
ње но уби ство.21 „Мла да про за” оста ле тра ди ци је не од би ја, не го 
их укљу чу је у вла сти те пре о бра жа је. Ти ме Вирк осве тља ва не што 
што ће у сле де ћим сло ве нач ким књи жев ним ре тро спек ти ва ма 
по ста ти оп ште при хва ће но као јед на од сре ди шњих ка рак те ри сти
ка пост мо дер ни зма („из ду бљи ва ње тра ди ци ја”, на сло ве нач ком 
је зи ку „vo tle nje tra di cij”). Из о ста нак сим бо лич ког оце у би ства про
у зро ку је по ја ву су бјек та без тран сцен ден ци је, ко ји по ста је има
нен ци ја – „ши зо фре но Ја”, што ука зу је на кри зу иден ти те та пост
мо дер ног су бјек та (у ро ма ну Do mo vi na, ble da ma ti (1986) Фра ње 
Фран чи ча при по ве дач ме ња сво је на чи не при по ве да ња, од пр вог, 
пре ко дру гог, до тре ћег ли ца, да би се ода тле опет вра тио, од тре ћег, 

21 Ни је без зна ча ја да ан то ло ги ја „мла де сло ве нач ке про зе” но си на слов 
по на род ној ба ла ди Roš lin in Ver jan ko (Ро шлин и Вер јан ко), у ко јој се оце у би ство 
по ја вљу је као исто риј ска ну жност Вер јан ка – исто риј ског су бјек та. Вирк у ан то
ло ги ји са бра них при ча при ме ћу је мно га од сту па ња од те ме иза бра не у на сло ву, 
што та ко ђе ука зу је на ире ле вант ност сим бо лич ког оце у би ства ове ге не ра ци је 
(T. Virk, Postmoderna, 42).
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пре ко дру гог, до пр вог ли ца). Рас пр ше ном су бјек ту не од го ва ра 
је дин стве на сли ка по сто ја ња, за то се дру ги за јед нич ки но си лац 
усред сре ђу је на пред став ни по јам су бјек то вог све та. На до ве зу ју ћи 
се на Еко ву те о ри ју о три ти па ла ви рин та (грч ки, ма ни ри стич ки 
и ри зом), он за у зи ма струк ту ру ри зо ма или мре же, у ко јој је чо век 
цен тар све та или чвор, ко ји озна ча ва тре нут но ме сто ши зо фре ног 
ја, ко је је ду бо ко суд бин ски умре же но са оста лим чво ро ви ма, а они 
су, опет, сва ки за се бе – цен тар све та. Тре ћа за јед нич ка ка рак те ри
сти ка „мсп” је Ver win dung (пре бо ле ва ње) ме та фи зи ке.22 Ме та фи зи
ка су бјек та је ис пра жње на, али не мо же пре ћи у „то тал но ни шта”, 
као што од су ство оп те ре ће ња ме та фи зи ком не зна чи и ње но од би
ја ње. Исто то се де ша ва ра зним ау то ри те ти ма, из ме ђу оста лих ау то
ри те ту књи жев не тра ди ци је и исто ри је – у „мла дој про зи” не ра ди 
се о пр о гре си ви стич ком пре ва зи ла же њу или од би ја њу ме та фи зи ке, 
не го о ње ном пре бо ле ва њу, ње ном тра гу или успо ме ни. Ме та фи
зи ка та ко не не ста је, не го оста је при сут на у рас пр ше ном су бјек ту и 
ње го вом ри зом ском све ту, у ње го вом од но су пре ма се би – Ne strp nost 
(Не стр пљи вост) Ле ле Б. Ња тин (1987), као и пре ма исто ри ји или 
тра ди ци ји – Pla me ni ce in sol ze (Ба кље и су зе) Ан дре ја Блат ни ка (1987).

Да мја нов на гла ша ва ви дик фор мал не струк ту ре тек ста и тра
же ње но вих об ли ка, а Вирк пре све га ду хов но и сто риј ски ви дик 
су бје ка та и ме та фи зи ке. Обо ји ца упо зо ра ва ју на чи ње ни цу да ове 
ком по нен те ни су би ле пот пу не ино ва ци је. Су штин ски про ло ми 
де си ли су се већ то ком про шле две де це ни је са књи жев но шћу мо
дер ни зма (ко ју су у екс трем не фа зе до ве ли у Ср би ји пре све га Да вид 
Ал ба ха ри, а у Сло ве ни ји нај и зра зи ти је Бран ко Гра ди шник).23 Као 
што на гла ша ва Да мја нов, екс пе ри мент сам по се би ви ше ни је био 
не што но во и ни је од у да рао од ак ту ел не књи жев не си ту а ци је. Ра ди 
се о на чи ну ње го вог из во ђе ња и по ку ша ју да се он по диг не на ква
ли та тив но нов ни во. Исто се мо же ре ћи за омек ша ни су бје кат о ко јем 
пи ше Вирк. Нов ни је су бје кат per se, не го ње го ва ау то ре флек си ја, 
пре нос ње го вог дис пер зив ног све та у но ве књи жев не фор ма ци је, 
пре ко ко јих он још да ље мо же да се из ра жа ва, та кав ка кав је – као 
омек ша ни су бјек ти ви тет.24 Су шти на ни је у по је ди нач но сти раз

22 Вирк узи ма Хај де ге ров по јам (Ver win dung der Me taphysi k).
23 Ал ба ха ри је 1982. го ди не при ре дио ан то ло ги ју са вре ме не крат ке при че 

(Са вре ме на свет ска при ча, I–II), ко јом је у Ср би ју пре нео књи жев на де ла аме
рич ких и ен гле ских пост мо дер ни ста. У ви до кру гу та да са вре ме ног књи жев ног 
раз во ја Ал ба ха ри је за у зи мао дво стру ко по сред нич ку уло гу: као пре во ди лац (про
мо тер) и као пи сац. Гра ди шник та ко ђе за у зи ма дво стру ко по сред нич ку уло гу. 
По ред пи са ња пост мо дер ни стич ких при ча, од ве ли ке ва жно сти је и ње гов пре
нос аме рич ке књи жев но сти и шко ле кре а тив ног пи са ња, ње го ви ко мен та ри и 
пре во ди у пе ри о ди ци (на ро чи то у Про бле ми ма).

24 „Су бје кат, на рав но, у пот пу но сти не не ста jе ... са мо гу би сво је ’твр де’ 
атри бу те су бјек та ме та фи зич ке во ље за моћ” (Т. Вирк, исто, 64).
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ли чи тих ка рак те ри сти ка већ су прот но – у њи хо вом по ве зи ва њу 
од но сно згу шња ва њу. Иза оба тро стру ка мо де ла „мла де про зе” по
ка зу је се иста ду хов но и сто риј ска и књи жев но и сто риј ска осно ва. 
Мла де ге не ра ци је пи са ца сво ју кре а тив ну енер ги ју су раз ви ја ле 
на хо ри зон ту све сти о кра ју мо дер не, про це су гло ба ли за ци је и ки
бер не ти за ци је, де вал ва ци је тра ди ци о нал них на чи на иден ти фи ка
ци је, оп ште (ма те ри јал ноду хов не) плу ра ли за ци је, о од су ству ко
хе зив не ме та фи зич ке иде је, на хоризонту Ли о та ро вог об ја шње ња 
по стин ду стриј ске кул тур не хи је рар хи за ци је и по ни ште ња ста ту са 
ве ли ких при ча (grand récits), Бар то ве ви зи је ис цр пље но сти књи жев
но сти, Бор хе со ве би бли о те ке – ла ви рин та – све та, Еко ве из гу бље не 
не ви но сти те срод них уви да у свет и књи жев ност (бес ко нач но мно
же ње на уч них, кул тур них, по ли тич ких, тех но ло шких и оста лих 
дис кур са). У „мла дој про зи” од сјај „но вог до ба” мо же се пре по зна
ти ка ко на мо тив скоте мат ском та ко и на фор мал ностил ном ни воу 
(нео п те ре ће ни од нос пре ма на ци о нал ном, иде о ло шком, исто риј ском 
и тра ди ци о нал ном, од но сно но ви, ме ђу ди скур зив ни при ступ та
квим те ма ма; хе те ро ге ност при по ве дач ких по сту па ка; ау то ном на 
књи жев на свест; дис пер зи ја су бје ка та; тра же ње но вих мо гућ но сти 
фо р ме итд.). Ин вер зи ја ло го цен три зма и ус по ста вља ње но вих ко
до ва чи та ња, ко је спо ми ње Да мја нов, у ве ли кој ме ри се по кла па ју 
са Вир ко вом ви зи јом „мла де про зе”: су шти на „мсп” функ ци о ни ше 
као но си лац ко ји озна ча ва ис кљу чи во са мо га се бе, што се по ка зу је 
у то ме да књи жев на де ла по ста ју по пут зна ко ва ко ји ина че су ге
ри шу не ко зна че ње, али им се не мо же при пи са ти тач но од ре ђе но 
зна че ње; сва ки од та квих по ку ша ја про пад а у пра зно.25

5

Но ва књи жев на ори јен та ци ја („мсп”) ни је озна ча ва ла ап со
лут ни но вум, јер је то пре ње већ по сти гла тра ди ци ја мо дер ни зма. 
Мо дер ни стич ке еле мен те је „мла да про за” при хва ти ла као не што 
већ по стиг ну то и при то ме их је ра ди ка ли зо ва ла, до де ли ла им нов 
сми сао и пре не ла их на ква ли та тив но нов ни во. Тран сфор ма ци ја 
се де ша ва ла углав ном у ве зи са ши ре њем ути ца ја и узо ра, ко је су 
„мла до про за и сти” при ма ли пу тем књи жев не гло ба ли за ци је, на
ро чи то аме ри ка ни за ци је. Ка ко је „мла да про за” укла па ла мо дер
ни стич ке прин ци пе са пост мо дер ни стич ким, на шла се у по себ ној 
по зи ци ји, ко ја прет по ста вља ње ну „ме ђу струј ну при ро ду”. За то 
на у ка о књи жев но сти има пра во ка да при зна је ви ше или ма ње не
по сред ну ве зу из ме ђу „мла де про зе” и мо дер ни зма, а исто вре ме но 

25 Т. Ви рк, исто, 99.
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и „мла де про зе” и пост мо дер ни зма. За ни мљи во је да се та кво схва
та ње по ка за ло као ма ње про бле ма тич но у срп ској не го у сло ве нач
кој књи жев ној на у ци. 

У Ср би ји је од нос из ме ђу „мла де срп ске про зе” и пост мо дер
ни зма об ра ђи ван јед но став но – ка да је пост мо дер ни зам ушао у 
тер ми но ло шки оп ти цај, пој мо ви су по ста ли уза јам но за мен љи ви. 
С об зи ром на то да се у оба слу ча ја ра ди о истом по е тич ком по љу, 
као и о истим пи сци ма – пред став ни ци ма, при ла го ђа ва ње пост
мо дер ни зма де ша ва ло се ге не ра циј ски: 

По чет ком де ве де се тих, тер мин „мла да срп ска про за” оти шао 
је у про шлост, а пред став ни ке овог кон цеп та (ко ји су оста ли у књи
жев но сти) по че ли су тре ти ра ти као пост мо дер ни сте. Ка рак те ри сти
ке њи хо ве по е ти ке фак тич ки ни су пре тр пе ле ра ди кал не про ме не, 
оне се са мо до пу њу ју но вим цр та ма; за то се ства ра си ту а ци ја ка да 
„мла да срп ска про за” и пост мо де р ни зам у срп ској књи жев но сти 
по ста ју прак тич но уза јам но за мен љи ви пој мо ви.26

О „ге не ра циј ском пре ко ди ра њу” у пост мо дер ни зам у кон тек
сту лич ног ис ку ства пи ше и Ми хај ло Пан тић:

Кра јем 70их и по чет ком 80их го ди на, ка да је де би то ва ла ве
ћи на пи са ца мо је ге не ра ци је /.../ зва ли су нас „мла да срп ска про за”, 
по том, не ку го ди ну ка сни је, „но ва срп ска про за”. То ком 90их до
би ли смо по ма ло ци нич но ин то ни ра но име „пост мо дер ни сти”.27

По сле по чет не за бу не око то га ка ко „мла ду сло ве нач ку про зу” 
сме сти ти у књи жев ну исто ри ју, те о ре ти ча ри су се бр зо уса гла си ли 
да из ове ге не ра ци је за и ста по ти че књи жев ност о ко јој је сми сле но 
го во ри ти у кон тек сту пост мо дер ни зма, али та ко ђе – и то је ве о ма 
бит но – да сви ње ни ау то ри, а по го то во сва њи хо ва књи жев на де ла, 
ни су пост мо дер ни стич ки. Као што тај па ра докс по ја шња ва М. Ју ван:

Да кле, с об зи ром на ње не „има нент не” ка рак те ри сти ке, „мла
да про за” у це ли ни ни је пост мо дер ни стич ка – без сум ње та кви су 
са мо ме та фик ци о на ли сти – али ипак до пу шта да је кроз ре фе рен

26 А. Та та рен ко, исто, 101.
27 М. Пан тић, Слан ка мен: ше сти puz zle, Ар хи пе лаг, Бе о град 2009, 103. 

Ова Пан ти ће ва из ја ва ука зу је не са мо на уза јам ну за мен љи вост пој мо ва не го и 
на спе ци фич ну про бле ма ти ку срп ског пост мо дер ни зма уну тар на ци о нал ног 
књи жев ног и иде о ло шког си сте ма, ко ји от кри ва ком пли ко ван од нос из ме ђу 
књи жев но сти и дру штва (на ро да). Он се по себ но ма ни фе сто вао у по ле ми ци у 
Књи жев ним но ви на ма 1996. го ди не, у ко јој су раз ли чи те по гле де на књи жев ност 
су о ча ва ли тзв. тра ди ци о на ли сти и тзв. пост мо дер ни сти.
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ци јал но по ље пост мо дер не и пост мо дер ни зма схва та мо као ви ше 
или ма ње из ра зит по јав ни об лик „ду ха вре ме на” и јед ног и дру гог 
[постмодерне и постмодернизма] у осам де се тим го ди на ма.28

За пра ве ме та фик ци о на ли сте Ју ван сма тра Ан дре ја Блат ни ка 
и Иго ра Бра то жа, а не ке од пи са ца (нпр. Иго ра За бе ла или Ле лу 
Б. Ња тин) у ту гру пу свр ста ва са мо услов но. Ме та фик ци о на ли сти 
или „би бли о те ка ри” по ње го вом ми шље њу пред ста вља ју сре ди
шњи мо дел „мла до про за и ста”, ко ји је нај те шње по ве зан са идеј ним 
и естет ским по љем (већ спо ме ну те ви зи је Бор хе са, Ека, Ба р та итд.) 
пост мо дер не и пост мо дер ни зма:

За мла де сло ве нач ке ме та фик ци о на ли сте су штин ски су ва жне 
ло го тех ни ке, ко је све вре ме упо зо ра ва ју чи та о ца да је сва ка „ре ал
ност”, „исти на”, „сми сао” не што нео н тич ко, не што што по сто ји 
је ди но као кон струк ци ја, ру пи ча сти та лог ин тер пре та ци је ко ја је 
по сре до ва на са огра ни че ном пер спек ти вом од ре ђе ног го во ра.29

Слич но, Т. Ви рк „мла ду сло ве нач ку про зу” по ста вља из ме ђу 
мо дер не и пост мо дер не – у осно ви, у тој ори јен та ци ји се ра ди о 
пост мо дер ни стич кој књи жев но сти у ко јој – а то је бит но – пост
мо дер ни зам не озна ча ва те мељ не па ра диг ме не го ме сто про ло ма.30 
Исто ри ча ри и те о ре ти ча ри књи жев них на у ка, као и књи жев ни кри
ти ча ри, тру ди ли су се да ана ли зом по је ди нач них књжев них де ла 
да ју ре ле ван тан при каз о то ме да ли и за што их мо же мо по сма
тра ти као пост мо дер ни стич ка. Из бор, ко ји је у по чет ку био ве о ма 
ши рок (об у хва тао је го то во све ау то ре „мла до про за и сте”), бр зо и 
си гур но се су жа вао. По не кад се уда ља ва ње од пост мо дер ни зма 
мо гло ра за бра ти већ у нео д го ва ра ју ћем ти пу фор мал ностил ских 
по сту па ка (Ra he la Ј. Вир ка, 1989), а још че шће осе ти ло се у сло је
ви ма ег зи стен ци ја ли зма, по стре а ли зма, пост сим бо ли зма, мо дер
ни зма и оста лих тра ди ци ја ко је су за др жа ле сво ја ме та фи зич ка 
на че ла, те та ко ни су мо гле по ста ти „vo tle” („шу пље”) или пост мо
дер ни стич ке (нпр. Mo je žen ske М. Ле нар ди ча, 1989. и Sta ri pil В. 
Жа бо та, 1989), јер сва ка се ме та фи зи ка уте ме љу је у не кој од ре ђе
ној и у од но су на оста ле над ре ђе ној ре ал но сти, ко ја је у раз ви је ном 
пост мо дер ни зму увек ре ла тив на.31 По сте пе но се фор ми рао ви ше 
или ма ње јед но о бра зан из бор по тен ци јал них „мла до про за и ста” 
– пост мо дер ни ста, ко ји об у хва та по је ди нач на де ла (не чи тав опус!) 

28 М. Ју ван, исто, 56.
29 Исто, 53.
30 Ви ди: Т. Вирк, исто, 99–100.
31 Упо ре ди: J. Kos, Na po ti, 144–145, и T. Virk, Strah, 205–206.
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Иго ра Бра то жа (зби р ка при ча Po zla ta po za be – По зла та за бо ра ва, 
1988), Ан дре ја Блат ни ка (ро ман Pla me ni ce in sol ze – Ба кље и су зе, 
1987; зби р ка при ча Bi o gra fi je bre zi me nih – Би о гра фи је без и ме них, 
1989) и Бран ка Гра ди шни ка (зби р ка при ча Mi sti fik ci je, 1987), ко ји 
ина че при па да ста ри јој ге не ра ци ји, али су га пост мо дер ни сти при
ми ли као свог вр шња ка.32 Овој тро ји ци нај ве ро ват ни је би смо мо
гли до да ти још не ке ау то ре, на при мер Алек су Шу шу ли ћа (зби р ка 
Kdo mo ri baj ke in dru ge zgod be – Ко уби ја бај ке и дру ге при че, 1989).

6

По ло жај „мла де про зе” у срп ској и сло ве нач кој књи жев ној 
на у ци, да кле, по ка зу је не ке су штин ске раз ли ке. Док „мла да сло
ве нач ка про за” за у зи ма ме сто из ме ђу мо дер ни стич ке и пост мо
дер ни стич ке па ра диг ме, где пост мо дер ни зам озна ча ва рет ка ме ста 
про ло ма, у Ср би ји је та про зна ори јен та ци ја у це ли ни пре у зе ла 
ста тус пост мо дер ни зма. Је дан од раз ло га за то ла ко је из дво ји ти, 
а то су раз ли чи ти те о риј ски при сту пи. У Ср би ји је „мла да про за” 
би ла по сма тра на пре све га са ста но ви шта фо р ме као ње не нај пре
по зна тљи ви је ка рак те ри сти ке. Тра же ње но вих об ли ка и из ра за 
им пли ци ра ши ру ду хов ноидеј ну по за ди ну (на то ука зу је и Да мја
нов са „ин вер зи јом ло го цен три зма”). Дру га чи је су „мла дој про зи” 
при сту пи ли сло ве нач ки те о ре ти ча ри, ко ји су по сма тра ли ње не 
ду хов но и сто риј ске спе ци фич но сти са ста но ви шта прет ход них (и 
исто вре ме них – и та да су на ста ја ла нпр. ре а ли стич ка де ла) књи жев
них тра ди ци ја, а фор ма је при то ме би ла по сма тра на као је дан од 
из ра за тих спе ци фич но сти:

На ро чи то чи ње ни ца фор мал не ди вер ген ци је – уз прет по став ку 
да „мла ду сло ве нач ку про зу” по ве зу је не што ви ше од слу чај ног ге
не ра циј ског на че ла – упо зо ра ва на то да ње ну ко хе зив ну си лу тре ба 
тра жи ти на не ком ви ше гло бал ном, ду хов но и сто риј ском ни воу.33

Кон цепт фор ме у ње ној тек сту ал но сти кон крет ни ји је и лак ше 
се до ка зу је од ду хов но и сто риј ског34, на ро чи то ако се се ти мо да 

32 По што Гра ди шник при лич но ви со ко раз ви је ну пост мо дер ни стич ку 
по е ти ку ком би ну је са те ма ти ком, сим бо ли ма и еле мен ти ма до ма ћег, ти пич но 
сло ве нач ког све та, Ј. Кос ње го ва зре ла књи жев на де ла сма тра за „пр ве при сне 
сло ве нач ке при ме ре пост мо дер ни стич ке про зе” (исто, 142).

33 Т. Вирк, исто, 8.
34 Ј. Кос при ме ћу је (ка да по ку ша ва да на те о риј ском ни воу ус по ста ви од нос 

из ме ђу мо дер ни зма, ре а ли зма и сим бо ли зма) да ем пи ри ја фор мал ностил ских 
ис тра жи ва ња увек мо ра би ти до пу ње на аспек том ду хов но и сто риј ских про це са, 
а тај аспект увек на ста је ап стракт но, фи ло зоф ски и спе ку ла тив но (исто, 51).
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„но ва” књи жев ност на мер но из ми че мо гућ но сти тра ди ци о нал ног 
раз у ме ва ња и ин тер пре та ци је. Кри те ри јум фор мал не струк ту ре 
за то је ја сни ји (очи глед ни ји) и та ко лак ше слу жи за по ве зи ва ње 
хе те ро ге не „мла де про зе”.

Од ве ли ке ва жно сти је и чи ње ни ца пе ри о ди за ци је, ко ја бе ле жи 
да је „мла да срп ска про за” на сту пи ла као ге не ра циј ска ре ак ци ја 
на прет ход ну до ми на ци ју „про зе но вог сти ла”. У сло ве нач кој књи
жев но сти, ме ђу тим, не ки ја чи ан ти под у то вре ме ни је по сто јао. 
Пост мо дер ни зам у „мла дој про зи” та ко је у Ср би ји зна чио ши ри 
и це ло ви ти ји умет нич ки по крет, јер су га пи сци из ме ђу оста лог 
осе ти ли као све сно су прот ста вља ње до ми на ци ји прет ход ног при
по ве дач ког мо де ла. Те мат ски гле да но, како за срп ску та ко и за сло
ве нач ку „мла ду про зу” ка рак те ри стич но је да се оне усме ра вају пре 
све га ка сво јој књи жев ној при ро ди или ли те рар но сти:

За раз ли ку од са вре ме не про зе, ко ју то ком осам де се тих го ди на 
пи ше ге не ра ци ја мо дер ни ста од но сно „кри тич ке ин те ли ген ци је”, 
за ко ју је симп то ма тич но про ти вље ње об ра ђи ва њу „ве ли ких (трау
ма тич них) при ча” сло ве нач ког на ро да, мла да ге не ра ци ја у сво јој 
про зи про ти ви се би ло ка квој за јед нич кој „по ли тич кој плат фор ми” 
књи жев ног ути ца ја.35

Али сло ве нач ка „мсп” ни је мо ра ла да се про ти ви кон крет ном 
умет нич ком кон цеп ту. Чак су и не ки од ау то ра прет ход не ге не ра
ци је (Д. Јан чар, Б. Гра ди шник, М. Ро жанц, Д. Ру пел), ко ји су до 
та да већ утвр ди ли свој об ли ков ни кон цепт, не са мо у по е тич ком 
не го и у дру штве нокњи жев ном сми слу, пре шли у „мла ду сло ве
нач ку про зу”, а што се ти че ка сни јих ро ма на Дра га Јан ча ра, као што 
су Gra di telj, Dre vo brez ime na (Др во без име на) или To noč sem jo 
vi del (Те но ћи сам је ви део)36, об ра ђи ва ње „ве ли ких при ча” на ро да 
се об на вља. У том по гле ду у срп ској књи жев но сти ва ља спо ме ну ти 
Д. Ал ба ха ри ја и по себ но М. Па ви ћа, ко ји је тек у „мла дој про зи” 
на шао сво је пра во књи жев но срод ство (слич но као Јан чар, и Па вић 
га ји по се бан од нос пре ма „ве ли ким при ча ма” на ро да, што се мо же 
пра ти ти у чи та вом ње го вом опу су, ка ко у ре а ли стич комо дер ни
стич ким та ко и у ви со ко пост мо дер ни стич ким де ли ма).

Код фор ми ра ња обе на ци о нал не књи жев не ори јен та ци је вр ло 
је би тан још је дан „фак тор по ве зи ва ња”, ко ји је у сло ве нач кој „мла дој 
про зи” био од су тан: не до ста ја ла је кон цеп ту ал на срж – то јест оквир 
пре во ђе них и при хва ће них „узо ра”, скло па (но вих) идеј них и тех но

35 М. Ју ван, исто, 55.
36 Ро ман је не дав но на срп ски је зик пре ве ла Ана Ри сто вић (Ар хи пе лаг, 

Бе о град 2014).
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по ет ских пер цеп ци ја све та – око ко је би се на на чин по твр ђи ва ња 
или су прот ста вља ња ау то ри мо гли удру жи ва ти. На хо ри зон ту се 
још ни је по ка зи вао нов и из гра ђен (књи жев но) иде о ло шки си стем, 
од но сно ни су се још ја вља ли ње го ви гла сни ци – симп то ма тич на 
је нпр. же ља/но стал ги ја у јед ној од њи хо вих пр вих ге не ра циј ских 
озна ка: „ге не ра ци ја без ха ри зма тич них мен то ра”. Али то ге сло 
мо же се раз у ме ти и као не ка вр ста по себ но сти, чак и пред но сти 
мла де књи жев но сти, иа ко је ту књи жев ност са вре ме на ре флек си
ја за по ста вља ла, де вал ви ра ла, или у за бу ни по ве зи ва ла са мо по 
на че лу мла до сти.37

Слич но и Т. Ви рк при ме ћу је да је за „мсп” у оп ти ца ју озна ка 
„ге не ра ци ја без ха ри зма тич ног мен то ра”, што се од но си „на чи ње
ни цу да тој ге не ра ци ји сим бо лич ко оце у би ство ви ше ни је по треб
но”.38 Ка да су по кре ну те рас пра ве о пост мо дер ни зму и те о риј ске 
ау то ре флек си је но ве про зне ори јен та ци је, а на ро чи то ка да је осно
ва на књи жев на еди ци ја „Алеф” и кад је иза шла ан то ло ги ја Roš lin 
in Ver jan ko (1987), кон цеп ту ал на срж „мла де сло ве нач ке про зе” на
по кон се ор га ни зовала око за јед нич ких књи жев них на че ла.

У срп ској књи жев но сти тог вре ме на сим бо лич ко оце у би ство 
би ло је по треб ни је (иа ко су „про за но вог сти ла” или „но ви ре а ли
зам” кра јем се дам де се тих би ли већ у фа зи опа да ња). Ко ли ко год 
би ла фо р мо цен трич на и усред сре ђе на на кон цепт ми ни ма ли зма, 
„мла да срп ска про за” је ха ри зма тич ног мен то ра на и шла у Да ви ду 
Ал ба ха ри ју. Па ра ле лу сло ве нач ком „Але фу” чи ни ле су еди ци је 
„Пе газ” Књи жев не омла ди не Ср би је и „Пр ва књи га” Ма ти це срп
ске. По ред то га, у срп ској књи жев но сти се већ 1984. го ди не по ја вио 
из ра зи то пост мо дер ни стич ки ро ман, ко ји и да нас пред ста вља па
ра диг мат ски при мер но вог при по ве да ња. Ми сли се, на рав но, на 
Ха зар ски реч ник Ми ло ра да Па ви ћа (1985. го ди не на сло ве нач ки 
га је пре вео Јан ко Мо дер). Ова књи га озна ча ва афир ма ци ју на цио
нал ног пост мо дер ни зма и ти ме кон цеп ту ал ну срж срп ске књи жев
но сти осам де се тих го ди на. На ја ве пост мо дер ни зма на ла зе се у 
де ли ма Ал ба ха ри ја и Па ви ћа, а ве о ма ва жну уло гу ха ри зма тич ног 
мен то ра од и грао је и Да ни ло Киш, не са мо као пи сац не го (ве ро
ват но и ви ше) као књи жев ни те о ре ти чар и лич ност уну тар јед ног 
књи жев ног си сте ма. Да кле, кон цеп ту ал на срж у „мла дој срп ској 
про зи” би ла је при лич но ја ка, с јед не стра не за то што јој је прет
хо дио дру га чи ји кон цепт, а с дру ге стра не јер је би ла пра ће на мен
тор ством но вог кон цеп та у раз во ју. То на рав но не зна чи да је срп ска 
„мла до про зна” ори јен та ци ја би ла по е тич ки ко хе рент ни ја од сло ве

37 М. Ју ван, исто, 50.
38 Т. Вирк, исто, 44.
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нач ке, али ни је те шко при ме ти ти да је сна га оба фак то ра по ве зи ва
ња (оце у би ства и мен тор ства) има ла од ре ђе ни ути цај на ге не ра циј
ску пер цеп ци ју пост мо дер ни зма у срп ској књи жев но сти, исто као 
што је од су ство ових истих фак то ра у сло ве нач кој „мла дој про зи” 
усме ра ва ло ка по је ди нач ном об ра ђи ва њу и ства ра њу рас пр ше не 
књи жев но пе ри о ди за циј ске сли ке пост мо дер ни зма.




