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РАЗВОЈ (ПОСТ)МОДЕРНИСТИЧКОГ
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Ми лан Ор лић, Ан �рић, Цр њан ски, Пе кић, 
„Ма ли Не мо”, Пан че во 2017.

Ни је ла ко ухва ти ти се у ко штац са иза зо вом да о ве ли ким име ни ма
срп ске књи жев но сти, по пут Ан дри ћа, Цр њан ског и Пе ки ћа, о ко ји ма
су мно ги пи са ли и чи је де ло су мно ги про у ча ва ли са раз ли чи тих аспе -
ка та (по е тич ких, исто риј ских, по ли тич ких, иде о ло шких, кул ту ро ло -
шких, ком па ра тив них) на пи ше те не што пот пу но но во, што вас он да
као озбиљ ног ис тра жи ва ча не ће ба ци ти на са му мар ги ну књи жев не
на у ке и на тај на чин вам за тво ри ти пут ка да љем ис тра жи ва њу и про -
у ча ва њу, од но сно ба вље њу књи жев но сти на би ло ко ји на чин (ис тра -
жи вач ки, кри тич ки или ства ра лач ки). Пред ва ма је, да кле, ни ма ло лак
за да так – при хва ти ти иза зов и по ку ша ти оста ти у горе описаним окви -
ри ма књи жев но сти или од у ста ти и по све ти ти се ауторима мање екс-
плоатисаног дела што ће вам са свим си гур но, у ве ли ком бро ју
слу ча је ва, омогућити без бе дан оста нак и оп ста нак у ис тра жи вач ким
во да ма (уко ли ко ус пе те да при хва ти те чи ње ни цу да сте се ра ди лак -
шег до сти за ња ци ља пре пу сти ли ли ни ји ма њег от по ра). 

Сту ди ја Ми ла на Ор ли ћа Ан �рић, Цр њан ски, Пе кић свр ста ва овог ауто -
ра у ред оних ко ји су ста вља ју ћи на коц ку свој ин те гри тет озбиљ ног ис тра -
жи ва ча и про у ча ва о ца књи жев но сти ри зи ко ва ли, а вре ме и ре цеп ци ја ове
сту ди је у на уч ним и струч ним кру го ви ма, пре све га, по ка за ће да ли се ауто -
ру ова ква вр ста ри зи ка ис пла ти ла. 

Основ ни прин цип ко јим се Ор лић во ди у овој књи зи је на ра то ло -
шко ис пи ти ва ње тек ста, да ју ћи та ко зна ча јан до при нос раз во ју овог
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те о риј ског пој ма у окви ру, нај пре, те о ри је књи жев но сти, а он да и у
знат но ши рем сми слу, од но сно раз во ју кул ту ро ло ги је као мо дер не ди -
сци пли не ХХI ве ка. Пре ма то ме, ја сно је да је нај ве ћи  део ове књи ге по -
све ћен раз ма тра њу фе но ме на пре ва зи ла же ња жан ров ских гра ни ца,
њи хо вој де ста би ли за ци ји и хи бри ди за ци ји, де ли не а ри за ци ји и де фа бу -
ла ри за ци ји при по вед ног то ка као основ ним те ме љи ма (пост)мо дер -
ни стич ког дис кур са. На и ме, Ор лић у пр вом ре ду из ова ко по ста вље не
ис тра жи вач ке ви зу ре при сту па про у ча ва њу и ана ли зи књи жев ног опу -
са Иве Ан дри ћа, Ми ло ша Цран ског и Бо ри сла ва Пе ки ћа, и то је оно
што ње го ву сту ди ју чи ни дру га чи јом и ино ва тив ном у од но су на дру -
ге број не сту ди је и ис тра жи ва ња по све ће на овој тро ји ци ве ли ка на срп -
ске књи жев но сти.    

Сту ди ја, ка ко сам аутор у на по ме ни и на гла ша ва, при ла го ђе ни је
део док тор ске ди сер та ци је Ср�ски (�ос�)мо �ер ни ро ман: �ез ин�е �ра -
ци ја �ри �о ве�но� су бјек �а и ре кон с�рук ци ја фи �у ре �ри �о ве �а ча на -
пи са не на ен гле ском је зи ку и од бра ње не на Уни вер зи те ту Мо наш
(Мел бурн, Аустра ли ја) 2015. го ди не. Већ са ма ова чи ње ни ца, да је у пи -
та њу док тор ска ди сер та ци ја, ја сно нам го во ри да је пред на ма оби ман
рад ко ји по сво јој при ро ди у сво је ску те укљу чу је и од ре ће ну на уч ну
опре му и апа ра ту ру. По шту ју ћи ова ко на мет нут ко декс, аутор већ на
са мом по чет ку ја сно по ста вља ци ље ве ис тра жи ва ња, а то је об ја вљи ва -
ње си стем ске сту ди је ти по ло ги је при по вед них ка рак те ри сти ка ко ја
укљу чу је ана ли зу тран сфор ма ци је при по вед ног су бјек та и фи гу ре при -
по ве да ча, али и оста лих нај ва жни јих ин стан ци при по вед них струк ту -
ра срп ског (пост)мо дер ни стич ког ро ма на (жан ров ски син кре ти зам,
ин тер тек сту ал ност, уме та ње тек ста у текст, по јам ме та тек ста, про то -
тек ста, итд.), од но сно ја сно нам је да се у овој сту ди ји раз вој срп ског
(пост)мо дер ни стич ког ро ма на по сма тра као про цес по сте пе не раз -
град ње при по вед ног су бјек та и ре кон струк ци је фи гу ре при по ве да ча.
Ор лић је ода брао да око сни цу ис тра жи ва ња чи ни ана ли за при по вед -
ног дис кур са Иве Ан дри ћа, Ми ло ша Цр љан ског и Бо ри сла ва Пе ки ћа
сма тра ју ћи упра во ова три пи сца пра вим пред став ни ци ма ко ји по ве -
зу ју пе ри од мо дер ни зма и (пост)мо дер ни зма, сто га је и цен трал ни део
сту ди је по де љен на три по гла вља: Ан�ри ће ва но ва �ек с�у ал нос�, Цр -
њан ско ва но ва �ек с�у ал нос� и Пе ки ће ва но ва �ек с�у ал нос�. Ова ко
по ста вљен оквир ис тра жи ва ња омо гу ћа ва ауто ру да пра ти про ме ну
уло ге при по ве да ча и при по вед ног су бјек та од Ан дри ће вих по ку ша ја
ко ји под ра зу ме ва ју про ме ну ме ста, уло ге и зна ча ја тра ди ци о нал ног
при по ве да ча ко ри сте ћи се ис кљу чи во ства ра лач ким ак том пи сца, пре -
ко ко ке ти ра ња са ја сним од ре ђе њи ма ме ђу жан ров ских гра ни ца код
Ми ло ша Цр њан ског, до ре ин тер пре та ци је ми та и исто ри је код Бо ри -
сла ва Пе ки ћа. 
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У не кој вр сти пред го во ра (Пре�хо�не на �о ме не), Ор лић, осим ци -
ља и оби ма ис тра жи ва ња, об ја шња ва и не ке тер ми не (пост)мо дер ни -
стич ког дис кур са: ин тер тек сту ал ност, ме та на ра тив на ин тер по ла тив ност,
тек сту ал ност, ме та на ра тив ност, да ју ћи, притом, и де та љан пре глед те -
о риј ске ли те ра ту ре ка ко стра них, та ко и до ма ћих еми нент них ауто ра
о овим пој мо ви ма. То је несумњиво из у зет но до бра ствар, јер на тај на -
чин дру гим ис тра жи ва чи ма да те су ја сне смер ни це за бу ду ћа про у ча -
ва ња, што је је дан од основ них ци ље ва сва ког на уч ног ра да. С дру ге
стра не, на ме ра ауто ра да ак цен ту је не ке бит не, а на ро чи то спо ред не
пој мо ве ве за не за пред мет свог ис тра жи ва ња мо же да га од ве де и до
не ке вр сте стран пу ти це, што је слу чај и са овом сту ди јом. На и ме, у же -
љи да што ви ше пој мо ва, по себ но оних ма ње бит них за са мо ис тра жи -
ва ње1, при бли жи чи та о ци ма, аутор је ис ка зао скло ност ка пре о бим ним
и пре оп те ре ће ним ди гре си ја ма у ви ду фу сно та ко је су та квом сво јом
фор мом ма ски ра ле глас са мог ауто ра, што ни је до бро за не ко га ко се
ба ви на уч но-ис тра жи вач ким ра дом. То је је дан од основ них не до ста -
та ка ове сту ди је.

Ме ђу тим, оно бит ни је, што ову сту ди ју чи ни ин те ре сант ном бу ду -
ћим про у ча ва о ци ма Ан дри ћа, Цр њан ског, Пе ки ћа, (пост)мо дер не и
ње них нај ва жни јих пред став ни ка, али и на ра то ло ги је као те о риј ске
ди сци пли не јесте ауто ро ва спо соб ност да по зи ва ју ћи се на ин тер тек -
сту ал ност као јед ну од основ них осо би на (пост)мо дер ни стич ког про -
зног дис кур са во ди ди ја лог са тра ди ци јом, ми то ло ги јом, исто ри јом.
Та ко, са свим у скла ду са ду хом (пост)мо дер ни стич ког на чи на при по -
ве да ња и Ор лић се ко ри сти мо де лом ин тер тек сту ал не ко ре спо ден ци -
је, да би ис та као зна чај овог мо де ла у раз во ју (пост)мо дер ни стич ког
про зног дис кур са. На при мер, ка да го во ри о пре крет нич кој по ет ској
збир ци Ли ри ка И�а ке Ми ло ша Цр њан ског (1919), не про пу шта да на
ме та тек сту ал ном ни воу во ди ди ја лог са Хо ме ро вом О�и се јом. Да ље,
за сту па ју ћи те зу да ства ра ла штво Иве Ан дри ћа и Ми ло ша Цр њан ског
по ста вља мо дел ро ма ни ма (пост)мо дер ни стич ких пи са ца  ко ји су ства -
ра ли из ме ђу 1945. и 1984 (а ме ђу њи ма је и Бо ри слав Пе кић), ис ти че да
су њи хо ви мо де ли омо гу ћи ли пи сци ма на кон Дру гог свет ског ра та да
се од ре де пре ма мо дер ни зму и со ци ја ли стич ком ре а ли зму, али и да их
пре ва зи ђу. На том пу ту, Ан дри ћу и Цр њан ском во ди чи су би ли, ка ко
при ме ћу је и сам Ор лић, Јо ван Сте ри ја По по вић сво јим Ро ма ном без
ро ма на (1832/1838), а на ро чи то Ђор ђе Мар ко вић Ко дер ко ји спе вом
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1 При ме ра ра ди, аутор је пре ви ше про сто ра по све тио об ја шње њи ма пој мо ва по -
пут ре ци мо алек сан дрин ца, со ци јал ног ре а ли зма и свих ње го вих пред став ни ка
по на о соб, марк си стич кој те о ри ји од ра за итд. До вољ но за ово ис тра жи ва ње би
би ло са мо пар ус пут них на по ме на о овим и слич ним фе но ме ни ма.



Ро мо ран ка (1862) опре мље ним ме та тек сту ал ним бе ле шка ма и об ја -
шње њи ма у ви ду не ке вр сте по себ ног реч ни ка са де фи ни ци ја ма за ум -
них ре чи, уво ди реч ник као но ви књи жев ни жа нр (вр ху нац ће до сти ћи
у ства ра лач ком опу су Да ни ла Ки ша и Ми ло ра да Па ви ћа), те афир ми -
ше зна чај је зи ка и тек ста као тек ста. На овај на чин, Ор лић по ка зу је јед -
ну бит ну осо би ну сва ког до брог ис тра жи ва ча, а то је по ве зи ва ње и
ин тер тек сту ал на ко ре спо ден ци ја из ме ђу ауто ра пот пу но раз ли чи тих
исто риј ских и тра ди циј ских епо ха и њи хо вих де ла.

Не гу бе ћи из ви да свет ску, европ ску и до ма ћу књи жев ну тра ди ци -
ју и њи хо ве те ко ви не од по че та ка до да нас (о че му оста вља зна чај не
по дат ке у фу сно та ма) Ми лан Ор лић сма тра да по че так ре де фи ни са ња
пој ма, уло ге и зна ча ја при по ве да ча у срп ској књи жев но сти по чи ње са
Цр њан ским, то се ви ди и по ње го вом при сту пу ана ли зи ства ра лач ког
опу са овог пи сца. На и ме, аутор ове сту ди је Цр њан ског ви ди као Про -
ме те ја (пост)мо дер ни стич ког на чи на при по ве да ња, те кроз ана ли зу
ње го вих (за ово ис тра жи ва ње) кључ них оства ре ња Ма ска (1918), Ли -
ри ка И�а ке (1919), Днев ник о Чар но је ви ћу (1921) и Ко� Хи�ер бо ре ја -
ца (1965) по ка зу је ка ко је упра во овај пи сац ус пео да пре ва зи ла же њем
жан ров ских гра ни ца, де ста би ли за ци јом и хи бри ди за ци јом жан ро ва,
уве де но ви тип пе снич ког и про зног ис ка за (фраг мен ти зо ва на и фрак -
та ли зо ва на син так са), те де ли не а ри за ци јом и де фа бу ла ри за ци јом при -
по вед ног то ка по ста ви те ме ље (пост)мо дер ни стич ког при по ве да ња.
Цр њан ски је, да кле, ка ко сма тра Ор лић кон стан та, пре ма ко јој се од -
ре ђу ју и прет ход ни ци (Ан дрић) и пи сци мла ђих ге не ра ци ја (Пе кић), а
на ро чи то Па вић, ко јег је аутор, ни ма ло слу чај но, сме стио у по след ње
по гла вље ове књи ге на зва но Пос�скри��ум, јер упра во је ства ра ла -
штво Ми ло ра да Па ви ћа по сле ди ца оно га што је на ја вио још Ко дер, а
што су у сво јим де ли ма Ан дрић, Цр њан ски и Пе кић за по че ли на ево -
лу ци ји (пост)мо дер ни стич ког про зног дис кур са. 

Ста вља ју ћи у фо кус свог ис тра жи ва ња књи жев ни опус тро ји це ве -
ли ка на срп ске књи жев но сти Ан дри ћа, Цр њан ског и Пе ки ћа, Ор лић
не пи ше са мо о њи хо вим оства ре њи ма, већ да је и ши ри кул тур но-исто -
риј ски ми ље ко ји је од ре дио по е тич ки дис курс не са мо ове тро ји це
ауто ра, већ и чи та вих ге не ра ци ја њи хо вих ка ко прет ход ни ка, та ко и
след бе ни ка (нпр. Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра,
Вла да на Де сни це, Ме ше Се ли мо ви ћа, Да ни ла Ки ша и Ми ло ра да Па -
ви ћа). Ина че, аутор у це лој књи зи до след но спро во ди овај прин цип
пи са ња о ши рем књи жев но-умет нич ком, исто риј ском и дру штве ном
кон тек сту, за ла зе ћи у ди гре си је (да те у обим ним и бо га тим фу сно та ма)
ко је су ве о ма ко ри сне, ако се има у ви ду да је ова књи га у ства ри пре -
ра ђе на док тор ска ди сер та ци ја из вор но на пи са на и об ја вље на на ен гле -
ском је зи ку, те је при род но ње го во на сто ја ње да по тен ци јал ном
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стра ном чи та о цу об ја сни исто риј ски и, пре све га, кул ту ро ло шки кон -
текст у ко јем су де ла о ко ји ма го во ри на ста ја ла и вре ме у ко јем су ауто -
ри жи ве ли. С дру ге стра не, пре во дом на срп ски је зик аутор се кре ће
на иви ци да оп шир ним ди гре си ја ма и фу сно та ма сво ју ко ри сну сту ди -
ју за раз вој на ра то ло ги је као те о риј ске ди сци пли не све де на пу ку уџ бе -
нич ку ли те ра ту ру, што ни ка ко не би смо во ле ли да се де си. Сре ћом,
Ор лић је, уз не ко ли ко ма њих пре сту па, ус пео да се одр жи и не под лег -
не овој вр сти, ни ма ло ла ко пре мо сти вог, при ти ска.
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