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ДУ ШАН ИВА НИЋ

КА ИСТО РИ ЈИ МО ДЕР НЕ СРП СКЕ ПРО ЗЕ

Опре дје љу ју ћи се јед но гла сно да На гра ду „Мла ден Лесковaц” 
до ди је ли др Мар ку Не ди ћу, жи ри се ру ко во дио пра вил ни ком Ма
ти це срп ске о тој на гра ди, узи ма ју ћи у об зир цје ло куп но ње го во 
дје ло и дје ло ва ње у ин сти ту ци ја ма и ти је ли ма по све ће ним из у ча
ва њу и афир ми са њу срп ске књи жев но сти од 2015. до 2017. го ди не, 
а по себ но дви је зби р ке огле да и сту ди ја – По вра так при чи (2017) 
и Ча ра ње и пле те ње при че (2017).

Мар ко Не дић је од рје ђих ме ђу на шим кри ти ча ри ма и исто ри
ча ри ма књи жев но сти ко ји ма су у ви до кру гу го то во сви про за и сти 
но ве срп ске књи жев но сти, и то од уте ме љи те ља срп ске при по ви јет
ке (Љу би ша, Гли шић, Ла за ре вић и Ма та вуљ), по том Ве се ли но вић, 
Сре мац, До ма но вић, Уско ко вић, Стан ко вић, Ан дрић, Цр њан ски, 
Раст ко Пе тро вић, Де сни ца, Дра ги ша Ва сић, па Ку ле но вић, Се ли
мо вић, Па вле Угри нов, Дра го слав Ми ха и ло вић, Во ја Чо ла но вић, 
Да ни ло Ни ко лић, Ан то ни је Иса ко вић, Алек сан дар Ти шма, Ћа мил 
Си ја рић, Ра до ван Зо го вић, Бран ко В. Ра ди че вић, Ми о драг Бу ла то вић, 
Жи во јин Па вло вић, Да ни ло Киш, Мир ко Ко вач, Жар ко Ко ма нин, 
Ми ло рад Па вић, Сло бо дан Џу нић, Мо мо Ка пор, Све тла на Вел мар 
Јан ко вић, Сло бо дан Се ле нић, Ми ли сав Са вић, Ми ро слав Јо сић 
Ви шњић, Ми ћа Да ној лић, Ви до сав Сте ва но вић, Јо ван Ра ду ло вић, 
Ра до слав Бра тић, Ра до ван Бе ли Мар ко вић, Гро зда на Олу јић, Ми
ли ца Ми ћић Ди мов ска, Ра до слав Пет ко вић, Ран ко Кр ста јић, Ва са 
Пав ко вић, Ми ро Вук са но вић, Дра го Ке ка но вић, Ми ро слав То хољ, 
Са ша Ха џи Тан чић, Слав ко Гор дић, Мо ма Ди мић, Ми хај ло Пан
тић, Го ран Пе тро вић, Пе тар Па јић, Ми о драг Ма тиц ки, Јан ко Ву
ји но вић, Ра ле Да мја но вић... Мо гло бих на ве сти још име на, али је 
те шко на ћи зна чај ни јег срп ског про за и сту да ни је у кри тич ком 
ви до кру гу на шег до бит ни ка На гра де „Мла ден Ле ско вац”. 
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И да од мах до дам: Не дић на са вре ме на књи жев на дје ла и 
опу се гле да с об зи ром на њи хо во мје сто у ди ја хро ној ак си о ло шкој 
пер спек ти ви, и, не ма ње, на мје сто у ево лу тив ној спи ра ли срп ске 
про зе. Сто га ће се у ње го вим сту ди ја ма и кри ти ка ма (из ме ђу ко јих 
не ма чвр стих жан ров ских гра ни ца) по ја вљи ва ти пој мо ви или син
таг ме „од... до”, „по е тич ки за о крет”, „ино ва тив ност”, „на раз ме ђи”, 
„дис/кон ти ну и те ти”, „кон ти ну и те ти”, „стил ска пре пли та ња”, „ал
тер на тив на тра ди ци ја”, или пак јед на вр ста пре глед них сту ди ја, 
син те за („Срп ска про за да нас”, „По е тич ке на зна ке о са вре ме ној 
срп ској про зи”, „По е тич ки кон ти ну и те ти мо дер не срп ске про зе”, 
„Ста ра и но ва про за”). Пи шу ћи или о ау тор ским опу си ма или о 
по је ди нач ним дје ли ма, Не дић је го то во ре дов но те жио да овла да 
цје ли ном ве ћег раз до бља (до ба мо дер не, до ба ме ђу рат не или по
рат не про зе, до про зе на шег вре ме на, од но сно вре ме на по рас па ду 
Ју го сла ви је) и мје стом дје ла и пи сца у ње му; та ко ђе је те жио да 
по ву че ли ни је из ме ђу крај ње уда ље них вре ме на и по е ти ка, ко је 
оли ча ва ју, нпр., име на Ву ка Ка ра џи ћа и Ми ло ша Цр њан ског или 
Ми ра Вук са но ви ћа, Јо ва на Гр чи ћа Ми лен ка и на ших са вре ме ни
јих пи са ца. Ду го трај но ба вље ње не ким пи сци ма и њи хо ва, та ко ђе 
ду го трај на, спи са тељ ска дје лат ност омо гу ћи ли су му да их опи
су је и ана ли зи ра у про мје на ма њи хо ве лич не по е ти ке и у про мје
на ма по е ти ке кон тек ста (нпр. Дра го слав Ми ха и ло вић, Све тла на 
Вел марЈан ко вић, Да ни ло Ни ко лић, али та ко по сту па за го то во 
сва ког од ау то ра чи ји је опус на ста јао у ду жем раз до бљу). Осим 
то га, иа ко ра ди је го во ри о ево лу тив ним то ко ви ма, Не дић вр ло 
па жљи во и по у зда но уо ча ва ге не тич ке ве зе и ме ђу тек сто ви ма јед
ног ау то ра и ве зе с дру гим књи жев ним епо ха ма или жан ров ским 
и је зич ким ком плек си ма (нпр. у огле ду о про зи Ми ра Вук са но ви ћа 
или Јо ва на Ра ду ло ви ћа). 

Иа ко је на гла су у на шој књи жев ној кри ти ци, пи шу ћи ево 
по ла ви је ка (у Ле то пи су Ма ти це срп ске је од 1969. го ди не), у исто 
ври је ме је и у на шој на у ци о књи жев но сти: пи сао је ре дов но о но во
и за шлим дје ли ма, а као са рад ник Ин сти ту та за књи жев ност и дру
гих на ших ин сти ту ци ја и из да ва чих ку ћа уре ђи вао, при пре мао и 
пи сао на уч не мо но гра фи је и сту ди је и во дио дра го цје не раз го во ре 
са пи сци ма ко ји су би ли у зе ни ту или при кра ју свог ства ра лач ког 
ви је ка (Ми лан Ка ша нин, Ду шан Ма тић...). Уло га уред нич ког ра да, 
ко је му је Мар ко Не дић по кло нио до бар дио сво јих го ди на, у Ин сти
ту ту, у На род ној књи зи, у Срп ској књи жев ној за дру зи, у Ма ти ци 
срп ској, у Кру ше вач кој фи ло зоф скокњи жев ној шко ли, у Оде ље њу 
за је зик и књи жев ност Ма ти це срп ске, не сми је се ни овом при ли
ком за бо ра ви ти, а че сто је та вр ста ра да пот ци је ње на или пот пу но 
пре ви ђе на, ма да је по зна ча ју за књи жев ни жи вот те мељ на: она 
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по сре ду је одр жа ва ње и об но ву књи жев не тра ди ци је и ула зак но
вих ври јед но сти у ту тра ди ци ју. При го дан и по мо ћан на из глед, тај 
рад про фи ли ше из да вач ку прак су, раш чи шћа ва књи жев но по ље 
и афир ми ше ври јед но сти до ко јих уред ник др жи и на ко је ра чу на 
у јав но сти. Чи та ти и про цје њи ва ти ру ко пи се, би ти из ме ђу ау то ра 
и чи та лач ке пу бли ке, ве ли ка је од го вор ност и те шка уло га. О тој 
од го вор но сти и тој уло зи за пра во се зна са мо из ну тра, она по то не 
кад се дје ло об ја ви, би ло да је на и шло на при зна ње, би ло да је 
оти шло у та му за бо ра ва. 

Ра де ћи на ви ше стру ким ко ло си је ци ма, Мар ко Не дић је про
зу но ве срп ске књи жев но сти пре до чио и у ње ној ге не зи и у ње ним 
са вре ме ним про це си ма. Ње го ви ра до ви об у хва та ју зна тан број срп
ских пи са ца 19. ви је ка, по том кла си ке про зе 20. ви је ка, до кла си ка 
(ако ни је пре ра но ре ћи) но ви јих ге не ра ци ја. Је дан од на сло ва, Ста ра 
и но ва про за, у том по гле ду је ја сан и ин ди ка ти ван за оп шти пре сјек 
Не ди ће вих ра до ва, од но са пре ма књи жев ном ства ра њу у срп ској 
тра ди ци ји. Увод ном, на слов ном сту ди јом та књи га иде за ши ро ким 
уоп шта ва њи ма то ко ва срп ске про зе од вре ме на пр вих ре а ли ста, 
па и ра ни је („Ста ра и но ва про за”), а за вр ша ва пре глед ном сту ди
јом „При по ве дач ка про за у по сле рат ној срп ској књи жев но сти”. 
Из ме ђу ових дви ју сту ди ја ус по ста вља се гра да тив но, спи рал но 
по ље (или стуб) у по ве зи ва њу ври јед но сних и исто риј ско по е тич
ких чи ни ла ца и чи ње ни ца: утвр ђу ју се по сто ја на мје ста, по том 
ал тер на тив ни и ан ти ци па тор ски мо де ли и отва ра кла си фи ка ци ја 
то ко ва жи ве књи жев не про из вод ње у не ка да шњим окол но сти ма 
још чвр стих ве за ју го сло вен ских књи жев но сти, по ред ја ких иде
о ло шких сте га у јед ном пе ри о ду и стал них стру ја ња из ве ли ких 
европ ских књи жев но сти.

Упр кос ве ли ком жа мо ру име на и на сло ва, сту ди је и кри ти ке 
Мар ка Не ди ћа у осно ви има ју по сто ја ну струк ту ру: у њих уво де 
нај че шће исто риј ско по е тич ки освр ти или ма ле исто риј ско по е тич
ке син те зе, а из њих из во ди – утвр ђи ва ње ста ња у са вре ме ној књи
жев но сти, с тен ден ци јом да по ста ну но ви уво ди, за но ви пе ри од 
или но во раз до бље срп ске про зе. Кад би се ти освр ти об је ди ни ли, 
ла ко би се ви дје ло да је Мар ко Не дић на пи сао исто ри ју срп ске про
зе од вре ме на Сте фа на Ми тр о ва Љу би ше до Да ни ла Ни ко ли ћа или 
Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа (до да ју ћи то ме име на ко ја сам по ме нуо 
на по чет ку). По себ но су га при вла чи ле гра ни це из ме ђу тзв. ствар
но сне про зе и про зе нео сим бо ли стич ког то ка ше зде се тих го ди на 
20. ви је ка, или из ме ђу про зе ју го сло вен ског и пост ју го сло вен ског 
пе ри о да, од но сно про зе на ста ја ле на ис ку стви ма рат них зби ва ња 
од де ве де се тих го ди на. 
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У Не ди ће вим тек сто ви ма че сто се ис под на сло ва ко ји обе ћа ва 
ба вље ње јед ним ау то ром (нпр. „При по ве дач ка про за Ва се Пав ко
ви ћа”) на ђе опис ста ња/про мје на у про зи ви ше ге не ра ци ја пи са ца 
на раз ме ђу 20. и 21. ви је ка. При то ме окви ри ова квих те мат ских 
ком плек са, ко ји по во дом јед ног ау то ра пре ла зе на оп шти ји план, 
мо гу би ти вр ло ра зно ли ки: да се ти чу по ри је кла пи са ца (нпр. пи сци 
са за пад них стра на срп ског на ро да), до ми на ци је од ре ђе них жа н ро ва 
у опу си ма (нпр. фан та сти ка, кри ми на ли стич ка про за, би о граф ски 
ро ман), од ре ђе них те ма/мо ти ва (лик стран ца у окви ру има го ло
шких сту ди ја; дје тињ ство у про зи са вре ме них пи са ца), а го то во 
ре дов но – мје ста пи сца и мје ста од ре ђе ног жан ра или те ма ти ке на 
ево лу тив ној ље стви ци срп ске про зе. Ме ђу та квим ком плек си ма 
је и на ра тив ни мо дел сим бо лич копо ет ске и ствар но снокри тич ке 
про зе: њи хов од нос, су коб, су срет, об ли ци ис по ља ва ња. 

Мо же се с ве ли ком из вје сно шћу ре ћи да огле де у Не ди ће вим 
књи га ма оп сје да исто риј ско по е тич ко мје сто по ја ва, дје ла и ау то
ра, би ло да се о то ме пи ше у сре ди шту или на ру бо ви ма пор тре та, 
од но сно опу са ни за про за и ка. Го то во ни ка да не оста вља пи сца у 
пра зном про сто ру, по пу ња ва ју ћи га дру гим име ни ма, исто вр сним 
жа нр о ви ма, слич ним суд би на ма (нпр. „Бај ке Гро зда не Олу јић” су 
при ли ка да се ус по ста ви па ра ле ла са оста лим ау то ри ма бај ки у 
но вој срп ској књи жев но сти). Оту да се вр ло че сто по ја вљу ју кру
го ви срод них пи са ца по раз ли чи тим осно ва ма, по од но су пре ма 
дру штве ној ствар но сти, зва нич ној иде о ло ги ји, тра ди ци ји, је зи ку, 
со ци ја ли стич ком есте ти зму и со ци ја ли стич ком ре а ли зму, по ет ско
сим бо лич ким или не ким дру гим по јек ци ја ма сви је та (По вра так 
при чи, 100–101). 

Мар ко Не дић је при пад ник ге не ра ци је ко ја се фор ми ра ла у 
ври је ме про до ра фор ма ли стич ких, струк ту ра ли стич ких и на ра
то ло шких ме то да у ис тра жи ва њу књи жев но сти, а пу не пло до ве 
да ва ла ма хом у ври је ме кад је њи хо ва ва тра у про у ча ва њу ове обла
сти тек ти ња ла. Тра го ви тих ме то да ви де се у тер ми но ло ги ји и те
ма ти за ци ји од ре ђе них аспе ка та про зног тки ва (на ра тор, на ра тив на 
пер спек ти ва, струк ту ра, сказ, ди ја хро ни ја и сл.), али они ни су пре
кри ли од нос пре ма кон крет ном тек сту, ње го вој те ма ти ци и оп шти
јој функ ци ји. То се мо же ре ћи и за књи жев но и сто риј ска уоп шта
ва ња: ре дов но по ла зе од од ре ђе ног дје ла, у кру гу дру гих, ста ри јих 
и но ви јих, тек сто ва, во де ћи бри гу и о фор мал ним и струк ту р ним 
чи ни о ци ма књи жев ног тек ста, а не ма ње о те ма ма ко је су по ве за
не са те ку ћим жи во том. Мар ко Не дић је ме ђу оним кри ти ча ри ма 
ко ји су из бје гли око ве сци јен ти зма, а зна ли су да ис ко ри сте ме то
до ло шке и ана ли тич ке про це ду ре и но во о тво ре на ис тра жи вач ка 
по ља те ори јен та ци је у про у ча ва њу књи жев но сти. У том по гле ду 
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мно го го во ри ње го ва мо но гра фи ја Про за и по е ти ка Ми ро сла ва 
Јо си ћа Ви шњи ћа. Бу ду ћи док тор ска ди сер та ци ја, она је мо ра ла 
ис пу ња ва ти и не ке фор мал не окви ре (ли те ра ту ра, би бли о гра фи ја), 
по том пра ти ти пи сца у по рет ку на ста ја ња или гру пи са ња дје ла, 
али је из бје гла го то во све пу те ве ко ји би од ве ли по зи ти ви стич ком 
ти пу про у ча ва ња опу са јед ног ау то ра. На про тив, и ов дје основ на 
по гла вља по твр ђу ју ру ко пис Не ди ће вих син те за и ана ли за, ка кав 
се на ла зи у ње го вим кри тич ким огле ди ма о срп ској про зи. 

Мо жда је још упа дљи ви је и зна чај ни је што ши рок увид у све 
што је ва ља ни је пи са но у срп ској про зи 20. ви је ка омо гу ћу је Мар ку 
Не ди ћу да без окли је ва ња ста вља пи сце у ак си о ло шкоево лу тив
не, жан ров ске, стил ске, те мат ске мре же, по ве зу ју ћи хро но ло шки 
ре ла тив но уда ље не чи ње ни це и чи ни о це. Из те ве ли ке оба ви је ште
но сти, од но сно уви да у кон крет на дје ла и опу се, про из ла зи још 
је дан слој Не ди ће вог од но са пре ма књи жев но сти: да ве ли ка књи
жев на дје ла не го во ре свом чи та о цу са мо спле том ли ко ва, рад њи и 
те ма, ком по зи ци јом, сти лом и струк ту ром, већ ви ђе њем оно га што 
је има нент но чо вје ку у ње го вој тро шно сти и про ла зно сти, ње го
вом он то ло шком и ме та фи зич ком по сто ја њу у то ко ви ма исто ри је 
(по во дом ро ма на Ла гум С. Вел марЈан ко вић, Ча ра ње и пле те ње 
при че, 51), ко нач но у ње го вим (и на шим) мо рал ним по ср ну ћи ма 
то ком по сљед њих де це ни ја; та ко ђе кад уво ди ре ла ци је из ме ђу 
на ра тив них рје ше ња (лик и пер спек ти ва при по ви је да ња) и сло же
но сти и ре ла тив но сти ствар но сти, од но сно су бјек тив них про цје
на по је дин ца. Та ко се и не хо ти це при сје ти мо Ан дри ће вих ри је чи 
из Про кле те авли је: 

Јер, шта би смо ми зна ли о ту ђим ду ша ма и ми сли ма, о дру гим 
љу ди ма, па пре ма то ме и о се би, о дру гим сре ди на ма и пре де ли ма 
ко је ни смо ни кад ви де ли ни ти ће мо има ти при ли ке да их ви ди мо, 
да не ма та квих љу ди ко ји има ју по тре бу да усме но или пи сме но 
ка зу ју оно што су ви де ли или чу ли, и што су с тим у ве зи до жи ве ли 
или ми сли ли? 

Хтио бих ово ме до да ти да Мар ко Не дић при па да рје ђем, ре као 
бих и вр ло ри јет ком кру гу љу ди на ше стру ке ко ји па жљи во чу ва ју 
свој глас од ис ти ца ња, на ме та ња, не тр пе љи во сти и по ла зе при је 
све га од оно га што је у књи жев ним дје ли ма до бро. Ко ди фи ка тор 
исто ри је срп ске књи жев не кри ти ке, Пре драг Па ла ве стра, за ње га 
је на пи сао, на из глед па ра док сал но, да је „нај ви ше ура дио као књи
жев ни исто ри чар” (Пре драг Па ла ве стра, Исто ри ја срп ске књи жев
не кри ти ке, 2, 764), бу ду ћи да је ука зи вао на нај ва жни је по е тич ке 
кон ти ну и те те срп ске про зе од 19. до 20. ви је ка (Осно ва и при ча), 



117

те да је не склон ис па ди ма и на пе то сти ма „у ду хов ној и ин те лек
ту ал ној кли ми” (исто, 765). До да ће да су „сред ња ли ни ја и по мир
љив став” би ли осно ве ње го вог кри тич ког дје ло ва ња, да је да ју ћи 
„ ја сне су до ве и од ре ђе на ту ма че ња”, „оства рио... углед по у зда ног 
кри ти ча ра”, те об ли ко вао у сво јим тек сто ви ма „је дан мо дер ни ји, 
опре зан, ги бак и про ми шљен при ступ”. Узе ли смо ове оцје не или 
ста во ве cum gra no sa lis, по што го во ре да је уз књи жев но кри тич ки 
нерв (да вред ну је, од ба ци или при хва ти) Не дић имао још јед но 
свој ство: да уми ри и да умје ри агре сив ност кри тич ке ри је чи (оно 
Ву ко во – да ви ше во ли ку ди ти не го хва ли ти) ра ди оп шти јих уви да 
у ево лу тив не то ко ве и у ста ње срп ске про зе и по ло жај про за и ста 
у тим то ко ви ма. Јед ном при ли ком, ов дје у раз го во ру за Ле то пис 
Ма ти це срп ске, ко ји су во ди ли Слав ко Гор дић и Иван Не гри шо рац, 
Не дић је ре као да „кри тич ки су до ви о де лу, ако су ис кљу чи ви, 
мо гу са мо да по ре ме те... при род ни кон текст из ко јег књи жев но 
де ло из ра ста и у ко ји се при род но укљу чу је”. 

До дај мо и то да је Не ди ћев рад пра ћен ве ли ким бро јем освр
та, при ка за и сту ди ја, по те клих од углед них про у ча ва ла ца срп ске 
про зе 20. ви је ка (Ра ди во ја Ми ки ћа, Алек сан дра Јо ва но ви ћа, Бог
да на А. По по ви ћа, Го ра на Мак си мо ви ћа, Сто ја на Ђор ђи ћа, Мар ка 
Па о ви це, Ми хај ла Пан ти ћа, Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва и дру гих). 
Пре по знат по по сто ја но сти опре дје ље ња и ис трај но сти дје ло ва ња, 
ви ђен је очи ма мла де ко ле ги ни це Ја не Алек сић као „не дре ма но 
око” на ше књи жев не кри ти ке. 

Све нас то увје ра ва да смо до дје љу ју ћи ову на гра ду би ли 
срећ не ру ке. И да би смо би ли још срећ ни ји ако би из ових кри
тич ких уви да и књи жев но и сто риј ских оа за из ра сла јед на моћ на 
исто ри ја мо дер не срп ске про зе, по твр ђу ју ћи, на при мје ру Јо ва на 
Скер ли ћа, да су књи жев ни кри ти ча ри по тен ци јал но нај бо љи и 
нај по у зда ни ји књи жев ни исто ри ча ри.*

* Реч из го во ре на при ли ком уру че ња На гра де „Мла ден Ле ско вац” Мар ку 
Не ди ћу, у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, 31. ок то бра 2018. го ди не.




