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На че ло бри жљи вог би ра ња и се лек тив но сти на ра тив ног пред ста вља ња 
не ми нов но је оп ште на че ло крат ке при че ако она же ли да са чу ва сво ју 
са мо бит ност, уз ри зик да ће та ко ису ви ше до бро са кри ти ар се нал би ра
ног оруж ја. Нео п ход но је ри го ро зно про се ја ва ње при по вед не гра ђе, али 
за то, у по гле ду фор ме, крат ка при ча мо же би ти све што ње ни твор ци 
по же ле да она бу де: и ски ца без за пле та, и пе сма у про зи, и ми ниесеј; 
и псе у до и ди ла и ору ђе пе да го ги је стра ха; шта год, са мо да бу де бес крај но 
флек си бил на, да бу де пре пу на тај ни и из не на ђе ња и са мим тим не у хва
тљи ва. Крат ка при ча је или са вр шен ство ре то ри ке, или упе ча тљи ва 
сли ка ис ку ства, у нај срећ ни јим слу ча је ви ма обо је у исти мах. При че 
Да ни це Ву ки ће вић су дир љи во вер не иде а лу да крат ка при ча мо же би ти 
фељ то ни стич ка фор ма а да не из гу би свест о фор мал ном екс пе ри мен ту, 
иде а лу ко ји је у срп ској крат кој про зи оза ко нио Сло бо дан Ти шма, са 
не хо тич ном иде јом да ти на ра ти ви мо гу да оба вља ју и јед ну дру штве ну 
функ ци ју: да под се ћа ју на све ли ко ве и стра те ги је за бо ра вље не и за не
ма ре не у ат мос фе ри је зич ког и кул тур ног мо ни зма, да осве сте све оне 
сен зи би ли те те и ег зи стен ци је ко је су се у стра ху од мо ни стич ке ствар
но сти по ву кле у љу шту ру гор де су ви шно сти. 

„Ше та ла сам за ми шља ју ћи да сам не чи ја по це па на ми сао, оста так 
да на...” – ово је са мо јед на од упе ча тљи вих по ру ка, из ра стак из бу ке та 
ме та фо ра стег ну тог у књи зи Да ни це Ву ки ће вић, у га ле ри ји жен ских гла
со ва ко ји по не кад од је ку ју оча јем, али мно го ви ше истин ском ве ром у то 
да се ре чи и сли ке ипак ши ре као не ка до бра, бла го твор на епи де ми ја.
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ПЛУ РА ЛИ ЗАМ И ПО ЛИ МОРФ НОСТ  
СА ВРЕ МЕ НЕ СРП СКЕ ПРО ЗЕ

Мар ко Не дић, По вра так при чи: огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, Ака
дем ска књи га, Но ви Сад 2017

Не тре ба по себ но на гла ша ва ти чи ње ни цу ко ли ко је Мар ко Не дић 
на уч но до при нео ра све тља ва њу по е ти ке срп ске про зе с кра ја ХIХ, те 
це лог ХХ и пр вих де це ни ја ХХI ве ка, јер број не књи ге ко је је до са да 
об ја вио о овој те ми са свим до вољ но све до че о ње го вом по зна ва њу ове 
ком плек сне ма те ри је (по ме ни мо, ра ди крат ког под се ћа ња, са мо не ке од 
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њих: Из ме ђу ре а ли зма и пост мо дер не: сту ди је и огле ди о срп ским пи
сци ма дру ге по ло ви не ХХ ве ка, Бе о град 2012; Стил ска пре пли та ња: 
сту ди је и огле ди о срп ској про зи дру ге по ло ви не ХIХ и пр ве по ло ви не ХХ 
ве ка, Бе о град 2011; Кри ти ка но вог сти ла, При шти на 1993; Ста ра и но
ва про за: огле ди о срп ским про за и сти ма, Бе о град 1988; Ма ги ја по ет ске 
про зе, Бе о град 1972). 

По след њих не ко ли ко го ди на Мар ко Не дић, уз ре пу та ци ју вр сног 
исто ри ча ра књи жев но сти ко ју је, ви де ли смо, с пра вом сте као, по све тио 
се и из у ча ва њу са вре ме не срп ске про зе ак ту ел не по след њих три де се так 
го ди на, с основ ним ци љем да сво јим ис тра жи ва њи ма на до ме сти од су
ство кри тич ког ста ва о но ви јој срп ској про зи: „Раз ли чи ти и че сто су прот
ста вље ни ста во ви кри ти ке о вред но сном ста ту су по је ди них да на шњих 
пи са ца и њи хо вих при по ве дач ких и ро ма неск них оства ре ња вре ме ном 
ће се ујед на ча ва ти, та ко да ће се и о срп ској про зи осам де се тих и де ве
де се тих го ди на и о још увек мла дим но вим пи сци ма с по чет ка овог 
ве ка у на ред ним го ди на ма ну жно фор ми ра ти ја сни ји вред но сни су до ви” 
(стр. 30). 

Свoј не сум њив до при нос ова ко по ста вље ној те зи о по тре би кри
тич ког су да о са вре ме ној срп ској про зи сам Не дић дао је у сво је по след
ње две об ја вље не сту ди је: Ча ра ње и пле те ње при че (Бе о град 2017) и 
По вра так при чи (Но ви Сад 2017). У пред го во ри ма обе сту ди је, ау тор 
ис ти че да је књи жев ност основ ни чу вар на ци о нал ног, кул тур ног, је зич
ког и ства ра лач ког иден ти те та јед ног на ро да, али и по је дин ца, те се у 
том сми слу ни са вре ме на срп ска књи жев ност (а по себ но про за) ни је 
мно го про ме ни ла у од но су на дру гу по ло ви ну ХХ ве ка. У том сми слу, и 
да ље као књи жев на вр ста до ми ни ра ро ман, јер „у оп штој чи та лач кој све
сти ро ман се из јед на чу је са са мом књи жев но шћу јер је мо гућ ност иден
ти фи ка ци је са ње го вим ли ко ви ма и пред ста вље ним жи вот ним си ту а ци
ја ма нај ре ал ни ја и нај бр жа” (Ча ра ње и пле те ње при че, 7). На ра тив ност, 
као при род на од ли ка срп ске про зе, сто га, са мо би ва до пу ње на еле мен ти
ма мо дер не књи жев но сти по пут ур ба ног сен зи би ли те та и је зи ка, упо тре
бом па ра фра за, ци тат но сти, ау то ци тат но сти, есе ји стич ких оп сер ва ци ја, 
асо ци ја ци ја, еле ме на та фан та сти ке, те укљу чи ва њем исто ри је и са вре ме
не по ли ти ке у при по ве дач ки ко декс. На тај на чин до ла зи мо до плу ра ли зма 
и по ли морф но сти као основ них ка рак те ри сти ка са вре ме не срп ске про зе: 
„Мно штво на ра тив них гла со ва, по сту па ка, про зних об ли ка и жан ро ва и 
раз ли чи та зна че ња ко ја се при да ју са мом чи ну пи са ња и функ ци ји ко ју 
књи жев ност има или ко ју тре ба да има у на шем вре ме ну, све до че о ве о ма 
до ми нант ној сли ци са вре ме не срп ске про зе” (7).

Не дић, да ју ћи кри тич ки пре глед исто риј ског раз во ја срп ске про зе 
од ше зде се тих го ди на ХХ ве ка на ова мо, у пред го во ру овим књи га ма 
ис ти че и зна чај по врат ка тра ди ци о нал ном мо де лу при че и при ча ња, што 
нам и на го ве шта ва већ са мим ода би ром на сло ва за ове две сту ди је. Вра ћа 
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нас та ко на сам крај ХIХ по че так ХХ ве ка, ка да је за во дљи во уме ће 
при ча ња би ло јед на од основ них од ли ка срп ске про зе. По ме ни мо овом 
при ли ком са мо Све то за ра Ћо ро ви ћа (1875–1919). Нај ви ше ли те ра ту ре 
по све ће но је упра во Ћо ро ви ће вом при по ве дач ком уме ћу. Ис ти че се и 
хва ли ње гов по сма трач ки дар екви ва лен тан сли кар ској тех ни ци (С. Бра
јо вић, М. Бог да но вић, С. Тут ње вић), скло ност ка анег до ти у при по ве да
њу (У. Пе тро вић), а за ме ра му се од су ство кри тич но сти (Б. По по вић), те 
не пот пу ност и не до след ност при ли ком ка рак те ри за ци је ли ко ва (А. Љи
љак, С. Ле о вац). Ова кво ви ђе ње ње го вог ства ра лач ког опу са нај ве ро
ват ни је про ис ти че из чи ње ни це да се Ћо ро вић, у пр вом ре ду, опре де лио 
за при чу као основ ни об лик из ра жа ва ња, а при ча се ве зу је за усме ну а 
не пи са ну реч, те не тре ба да нас чу ди што ње го ве при по ве сти нео до
љи во под се ћа ју на при че из на ро да, ко је је ка кав вешт при по ве дач у 
са мот ним зим ским но ћи ма, на ши ро ко и на ду гач ко, при чао за ин те ре со
ва ној че ља ди оку пље ној око ог њи шта.1 Не ма ту сти ли за ци је ре че ни це, 
та ко бит не за пи са ни на чин из ра жа ва ња, већ се све ре ђа по не ка квом 
не пи са ном, при род ном за ко ну, пре ма те жи ни ми сли и сре ди шту са др
жа ја. При ча се, да кле, за по де ва ис кљу чи во ра ди раз го во ра, те је Ћо ро вић, 
пре ма то ме, пред со бом имао ја сан циљ – ис при ча ти не што ин те ре сант
но ис кљу чи во да би се ра зо но дио слу ша лац (чи та лац) – јер, ка ко је то 
при ме тио Мар ко Не дић у пред го во ру књи зи Ча ра ње и пле те ње при че, 
оно што при вла чи чи та о ца је мо гућ ност иден ти фи ка ци је са књи жев ним 
ли ко ви ма, а то сво јим при по вет ка ма и ро ма ни ма и ну ди Све то зар Ћо
ро вић. Ни ма ло слу чај но, по вра так ова квој вр сти при ча ња ви со ко це ни 
и вред ну је Мар ко Не дић у сво јој књи зи По вра так при чи: „Ме ђу тим, 
по вра так при по ве да њу о ва жним жи вот ним са др жа ји ма, о ак ту ел ном 
дру штве ном вре ме ну, о ли ко ви ма ко ји но се ори ги нал не пси хо ло шке, 
етич ке или емо тив не осо би не, и по вра так та ко зва ним се ман тич ким по
ру ка ма ко је про из и ла зе из функ ци о нал них и при род них ве за ме ђу раз
ли чи тим сло је ви ма про зне струк ту ре а не уно се се у текст као ње му 
стра не ванк њи жев не чи ње ни це, као што су на при мер би ле та ко зва не 
по ли тич ки ко рект не те ме, јед на је од нај зна чај ни јих по зи тив них по сле
ди ца мо дер ног схва та ња књи жев но сти, па и оне ко ја се да нас ства ра у 
срп ској кул ту ри.” (27). На тај на чин он да и вред ну је књи жев ни опус 
Да ни ла Ни ко ли ћа (текст „На ра тив на има ги на ци ја Да ни ла Ни ко ли ћа”) 
и Гро зда не Олу јић (текст „По вра так Гро зда не Олу јић ро ма ну”).

1 О то ме је оп шир ни је пи сао Зден ко Ле шић у тек сту „Све то зар Ћо ро вић: 
при по ве дач и ње го ва при ча” (При по вје да чи, Са ра је во 1988, 21–74). Ле шић твр
ди да је у сре ди ни из ко је је по ни као Ћо ро вић основ на уло га при по ве да ча би ла 
да за поч не при чу и та ко ра зо но ди дру штво. До бар при по ве дач био је онај ко ји 
је увек имао но вих при ча, све „љеп ших, чуд ни јих и за ни мљи ви јих”. Ћо ро вић 
је био упра во та кав тип при по ве да ча, те је због та кве по тре бе за при ча њем нај
ви ше под се ћао на ре а ли сту Јан ка Ве се ли но ви ћа.
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Као јед ну од до ми нант них од ли ка са вре ме не про зе, Мар ко Не дић 
ис ти че и на гла ше ну ин те лек ту ал ну про јек ци ју све та, ко ја у цен тар па
жње ста вља чо ве ко ву ин ди ви ду ал ност, ње го ву по тре бу за ства ра њем и 
раз у ме ва њем, љу ба вљу, игром у је зи ку и стал ним по твр ђи ва њем вла
сти те лич но сти. Ство рен је та ко спе ци фи чан тип књи жев ног ју на ка, 
скеп тич ни ин те лек ту а лац ко ји се не пре ста но су о ча ва са иза зо ви ма и 
пр о тив реч но сти ма по сто ја ња и ко ји тра га за по твр ђи ва њем свог иден
ти те та угро же ног са вре ме ним жи во том. Та квог ју на ка Не дић про на ла
зи у де лу Во је Чо ла но ви ћа (текст „Па ра докс и дис тан ца у про зи Во је 
Чо ла но ви ћа”). Овај текст до но си нам, с дру ге стра не, и по твр ду Не ди
ће ве те зе да се са вре ме на срп ска про за ни је мно го про ме ни ла у од но су 
на про зу ХХ ве ка, јер се ти мо се да су ли ко ви не сна ђе них ин те лек ту а
ла ца у по тра зи за соп стве ним иден ти те том у од но су на дру штво у ко јем 
су жи ве ли би ли те мат ска пре о ку па ци ја и на ших мо дер ни ста (нпр. лик 
Ива По ли ћа у Ћи пи ко вом ро ма ну За кру хом из 1904, те Че до ми ра Или
ћа у исто и ме ном ро ма ну Ми лу ти на Уско ко ви ћа из 1914, као и лик Га вре 
Ђа ко ви ћа из Ми ли ће ви ће вог ро ма на Бес пу ће из 1912).

Омаж са вре ме не про зе ба вље њу ак ту ел ним по ли тич ким те ма ма 
на кон Дру гог свет ског ра та, од но сно осло ба ђа ње та бу те ма по пут Ин
фор мби роа и Го лог ото ка, те кон крет но име но ва ње вре ме на и про сто ра 
рад ње, сло же не при че и суд би не књи жев них ју на ка, ин ди ви ду ал ног 
је зич ког из ра за на ра то ра, Мар ко Не дић пре по зна је у де ли ма Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа и Сло бо да на Се ле ни ћа (тек сто ви „Трип тих о Дра го сла ву 
Ми ха и ло ви ћу” и „Ан га жман Сло бо да на Се ле ни ћа у књи жев ној фор ми”). 
Ни ма ло слу чај но, ре кла бих, и Ми ха и ло ви ћев ро ман Кад су цве та ле 
ти кве и Се ле ни ће во оства ре ње Ме мо а ри Пе ре Бо га ља об ја вље ни су 
ре во лу ци о нар не 1968. го ди не. Исте го ди не об ја вље на је и књи га Суд би
не и љу ди Ми ла на Ка ша ни на. На и ме, по ка за ло се, ка ко је при ме тио и 
Вла де та Јан ко вић2, да ова Ка ша ни но ва књи га пред ста вља је дан од пре
крет нич ких тре ну та ка на ше но ви је књи жев не исто ри је. Тек сто ви са др
жа ни у овој књи зи не дво сми сле но ука зу ју на чи ње ни цу да Ка ша нин 
при па да ста рој гар ди пи са ца ко ја без стра ха од вре ме на у ко јем пи ше 
на сто ји да пре и спи та и опо врг не оп ште у сво је на схва та ња по пут, ре ци
мо, оних да је срп ска књи жев ност с кра ја XIX и по чет ка ХХ ве ка би ла 
да ле ко ис под европ ске (на тај на чин рас те ру је мит ко ји су ду го не го ва
ли на ши кри ти ча ри, Скер лић, пре свих, о ин фе ри ор но сти на ше књи жев
но сти у од но су на европ ску), да је ути цај на род не по е зи је и на ци о нал не 
исто ри је на на ше пе сни ке дру ге по ло ви не XIX ве ка био у књи жев ном 
сми слу од мно го ве ће ште те не го ко ри сти (на ро чи то ка да је у пи та њу 
Бран ко Ра ди че вић), а на по слет ку и де ми сти фи ку је до бро уте ме ље ни мит 
о се ља штву на у штрб гра ђан ске кул ту ре и ин те ли ген ци је ко ји је на ша 

2 Ви де ти текст „По сле три де сет го ди на: Суд би не и љу ди Ми ла на Ка
ша ни на”, Књи жев не но ви не, 2000, бр. 1005/1006–1007/1008, 1, 8, 9.
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књи жев ност бри жљи во и ду го не го ва ла све до по чет ка Пр вог свет ског 
ра та. Упра во из ових раз ло га, Ка ша нин нај ви ше па жње по све ћу је кључ
ним лич но сти ма ве о ма тур бу лент ног раз до бља у на шој књи жев но сти 
(крај XIX и по че так ХХ ве ка), од но сно лич но сти ма ко је су нај ви ше окру
же не не ра зу ме ва њем, не спо ра зу ми ма, кри тич ким и исто риј ским ми то
ви ма (Ла за Ко стић, пре свих), и то је, ка ко је сво је вре ме но при ме тио и 
Јо ван Хри стић3, нај ве ћа вред ност ове књи ге, сла га ли ли се ми са Ка ша
ни но вим ста во ви ма или не. Не чу ди он да ни чи ње ни ца да и Ми ха и ло вић 
и Се ле нић сво јим књи жев ним опу сом по пут Ка ша ни на вр ше сво је вр сну 
ре во лу ци ју на срп ској књи жев ној сце ни – уво де та бу те ме, ур ба ни је зик 
и ну де књи жев ни текст на пр ви по глед јед но став ног из ра за, а су штин ски 
ве о ма сло же не уну тра шње се ман тич ке но си во сти. Ми ха и ло вић се сма
тра и за чет ни ком „про зе но вог сти ла” или ствар но снокри тич ке про зе 
ко ја мо дер ним кри тич ким прет по став ка ма ре ви та ли зу је срп ску про зу 
XIX ве ка, ко јом се при ча о ствар но сти ис пи су је не по сред ним је зич ким 
сред стви ма и сти ли зо ва ним на род ним ру ко пи сом. Сто га не чу ди чи ње
ни ца да Мар ко Не дић зна чај ње го вог култ ног ро ма на Кад су цве та ле 
ти кве за раз вој срп ске књи жев но сти ви ди као пан дан зна ча ју Се лин џе
ро вог ро ма на Ло вац у жи ту за раз вој за пад но е вроп ске књи жев но сти. С 
дру ге стра не, Се ле ни ћев до при нос раз во ју срп ске про зе огле да се и у 
има го ло шким оп сер ва ци ја ма пред ста ве о дру гом (ро ман Оче ви и оци).

Је зич ке оп сер ва ци је, асо ци ја ци је, ау то фик ци је, ци та ти, ре ми ни
сцен ци је као основ ни еле мен ти мо дер не про зе при сут ни су у тек сто ви
ма „Се мољ ска три ло ги ја Ми ра Вук са но ви ћа”, „По е тич ке од ли ке про зног 
де ла Ми ли са ва Са ви ћа” и „Дип тих о Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу”. По
себ ну це ли ну, ре кла бих, чи не тек сто ви „Пор трет Ми ро сла ва Јо си ћа 
Ви шњи ћа” и „Се ман ти ка бо ла у ра ним при ча ма Ми ро сла ва То хо ља”. 

Мар ко Не дић Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа ви ди као пи сца чи ја је 
про за из ни кла из ду ха по бу не про тив кла сич них кон вен ци ја: „То је исто
вре ме но и по бу на про тив кон вен ци ја и по ли тич ких и мо рал них де фор
ма ци ја и јед но знач ног по на ша ња у дру штву и кул ту ри вре ме на у ко јем 
се фор ми рао као ства ра лац” (199). У про зи Ми ро сла ва То хо ља као основ
ну пи шче ву пре о ку па ци ју из два ја ау тен ти чан до жи вљај исто ри је и ег зи
стен ци је ко ји по ка зу је ка ко ис ку ство ра та у по след њих два де сет го ди на 
ак тив но де лу је и у под тек сту ал ном и у тек сту ал ном сло ју ње го ве про зе. 

Текст „Лир скоре флек сив на про за Слав ка Гор ди ћа” ак ту е ли зу је 
лир скоме ди та тив ну ис по вест есе ји ста о сми слу по сто ја ња и у фо кус 
мо дер не срп ске про зе, до ду ше на по сре дан на чин, уво ди те му за ви ча ја, 
ко ју ће у пр ви план из ба ци ти Дра го Ке ка но вић (текст „Из гу бље ни за
ви чај у про зи Дра га Ке ка но ви ћа”). Ке ка но ви ћев за ви чај, ка ко про це њу
је Мар ко Не дић, има у ње го вом де лу дво ја ку функ ци ју, с јед не стра не 

3 Ви де ти текст „Са ме ром не из бе жне гор чи не”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 
год. 145, књ. 403, св. 2, фе бру ар 1969, 229–234.
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сим бо ли зу је про стор на де и мо гу ћег из ба вље ња од сва ко днев них те шко
ћа у град ском жи во ту, а с дру ге пред ста вља не ку вр сту за ме не за сва ки 
нео ства ре ни сан, од но сно илу зи ју о бу дућ но сти. Ни је ли то још јед на 
по твр да да је мо де р на срп ска про за при род ни на ста вак про зе ХХ ве ка, 
ко ја је већ на са мом свом по чет ку да ла јед ну пот пу но исту пред ста ву о 
за ви ча ју и то кроз већ по ми ња ни ро ман Бес пу ће Вељ ка Ми ли ће ви ћа. 
Ни је ли Ми ли ће вић, из ме ђу оста лог, у овом ро ма ну об ра дио две под
јед на ко бит не те ме. Пр ва, ма ње до ми нант на, ве за на је за те жак жи вот 
на се лу и про блем ма сов ног исе ља ва ња, а дру га, за сту пље ни ја, од но си 
се на при чу о мла дим љу ди ма по ре клом са се ла ко ји ни су мо гли да ухва
те ко рен са жи во том у гра ду, па су, раз о ча ра ни, по ку ша ли да на ђу спас 
по врат ком у за ви чај.

Књи га По вра так при чи, да кле, у од су ству кри тич ког ста ва о са
вре ме ној срп ској про зи, уз књи гу Ча ра ње и пле те ње при че, пред ста вља 
по ку шај Мар ка Не ди ћа да бу де по кре тач но вих кри тич ких ста во ва ко ји 
ће пре по зна ти ње не вред но сти и ма не, и сво јим ис тан ча ним су дом до ве сти 
је пр во на мар ги не књи жев не исто ри је, а по том и у са ме ње не ску те. Оно 
што је у пред го во ру књи зи ис та као као основ не ка рак те ри сти ке са вре
ме не срп ске про зе по ку шао је да илу стру је ода би ром тек сто ва ко је је о 
од ре ђе ним пи сци ма об ја вљи вао по след њих де се так го ди на у књи жев ној 
пе ри о ди ци. У цен тар па жње ста вља по вра так при чи (Да ни ло Ни ко лић), 
пре и спи ти ва ње ау то ра (од нос пре ма ствар но сти и од нос пре ма се би, 
Гро зда на Олу јић и Слав ко Гор дић), ис тра жи ва ња у ду би ну је зи ка (Ми ро 
Вук са но вић), ма ња или ве ћа од сту па ња од ре а ли стич ког на чи на при по
ве да ња (Ми ли сав Са вић, Ра до ван Бе ли Мар ко вић, Ми ро слав Јо сић Ви
шњић и Ми ро слав То хољ), град као хро но топ (Во ја Чо ла но вић), по вра так 
за ви ча ју (Ке ка но вић), уво ђе ње та бу те ма (Сло бо дан Се ле нић, Дра го слав 
Ми ха и ло вић). Ја сно је, пре ма то ме, да срп ску про зу да нас од ли ку ју ра
зно ли кост и ди на ми зам, по е тич ки плу ра ли зам и по ли морф ност, а ње на 
умет нич ка оства ре ност, ка ко је за кљу чио и Мар ко Не дић, за ви си, пре 
све га, од ин ди ви ду ал ног та лен та ау то ра, ње го ве има ги на ци је, је зич ке 
енер ги је, те мо ћи оп сер ва ци је. На кра ју, мо же мо са мо до да ти да је Не дић 
за и ста ус пео у сво јој на ме ри и отво рио по гла вље књи жев не исто ри је 
ко је по зи ва раз ли чи те вр сте кри ти ча ра епо хе да их по пу не сво јим оп сер
ва ци ја ма на те му раз во ја са вре ме не срп ске про зе.
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