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Ап стракт: Из обим не есте тич ке и књи жев но те о риј ске ли те ра ту ре о 
од но су пост мо дер ни зма и мо дер ни зма аутор из два ја не ко ли ко пре гле да ко-
ји на сто је да овај про блем са гле да ју објек ти ви стич ки, при ка зу ју ћи њи хо ве и 
до бре и ло ше стра не и спор не тач ке те о ре ти ча ра око де фи ни ци је, оп се га и 
зна че ња ова два пој ма: да ли је пост мо дер ни зам са мо на ста вак мо дер ни зма, 
или је то но ва кул тур на и књи жев на па ра диг ма; да ли је то пе ри о ди за циј ски 
по јам, ко ји у књи жев ној упо тре би тре ба да има дру га чи ју тер ми но ло шку 
озна ку – пост мо дер на, или је то „об лик дис кур са“ – кри ти чар ски по сту пак. 

Циљ ра да је екс пли цит но из два ја ње нај бит ни јих раз ли ка из ме ђу пост-
мо дер ни зма и мо дер ни зма, ко је би у при ме ње ној рав ни мо гле да ти од го-
вор да ли, тач ни је ко ли ко, кон крет но де ло или књи жев ни опус јед ног пи сца 
при па да мо дер ни зму, од но сно пост мо дер ни зму. У том кон тек сту аутор у 
на ред ном ра ду на ја вљу је ана ли тич ки при ступ Пе шча ни ку Да ни ла Ки ша.

Кључ не ре чи: мо дер ни зам, пост мо дер ни зам, „ве ли ке на ра ци је“, про-
ти ву реч ност, ко ег зи стен ци ја, раз ли ке, по сти сто ри зам, ме та је зик, са мо ре-
флек си ја, па ро ди ја. 

Спор о де фи ни ци ји мо дер ни зма и пост мо дер ни зма тра је већ не ко ли-
ко де це ни ја и још увек ни је по стиг ну та са гла сност о нај ва жни јим ди стинк-
тив ним осо би на ма ових фе но ме на, оп се гу пој ма, вре мен ском тра ја њу  
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** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(ев. бр. 178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.
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(ако их схва ти мо пе ри о ди за ци о но), чак ни о глав ним пред став ни ци ма у те-
о ри ји и прак си. Око то га и да ље ло ме ко пља јед на ко књи жев ни те о ре ти-
ча ри и есте ти ча ри, со ци о ло зи, дру штве ни те о ре ти ча ри и дру ги ми сли о ци. 
При сва ком озбиљ ни јем про у ча ва њу пост мо дер ни зма ис тра жи вач се нај пре 
су о ча ва са не пре глед ном (по ле мич ком) гра ђом о овом пред ме ту, и то на 
свим по љи ма – од фи ло зо фи је, пре ко умет но сти (по чев од ар хи тек ту ре, из 
ко је је струк ту рал ни мо дел пост мо дер ни зма из ве ден и ко ја га је име но ва-
ла), со ци о ло ги је кул ту ре, све до иде о ло ги је и по ли ти ке. Рас пра ве по чи њу 
већ око „пост по зи ци је“, ко ја ука зу је на ње го ву су штин ску и про тив реч ну 
за ви сност и не за ви сност од мо дер ни зма, баш као што и дру ге „нео“ и „по-
си стич ке“ ини ци ја ти ве, па ра диг ме или дис кур си сво је зна че ње оства ру ју 
у ме ђу соб ном од но су с оним што им вре мен ски прет хо ди и што их чи ни 
мо гу ћим. Оту да по ти че при мед ба про тив ни ка да пост мо дер ни зам жи ви од 
мо дер ни зма. „Он не озна ча ва ни јед но ста ван и ра ди ка лан рас кид са мо дер-
ни змом, ни пра во ли ниј ски кон ти ну и тет: он је и јед но и дру го, и ни јед но 
ни дру го. То је слу чај у естет ском, фи ло зоф ском или иде о ло шком сми слу”, 
ис ти че Лин да Ха чи он.2 

По што и сâм осврт на исто ри јат и би бли о гра фи ју по ме ну тог про бле ма 
да ле ко пре ва зи ла зи окви ре на ших ам би ци ја и по тре ба, при ну ђе ни смо да се 
др жи мо кључ них ста во ва и нај и стак ну ти јих те о ре ти ча ра ка ко би смо њи хо ву 
по сто ја ност ис пи та ли у кон крет ној ана ли зи Пе шча ни ка. „На че ло еко но мич-
но сти“ на ла же нам да ко ри сти мо и се кун дар ну ли те ра ту ру, тј. пре гле де ко ји 
нам се чи не ин фор ма тив ним и објек ти ви стич ким, да кле, при хва тљи вим, и 
ко ји су пи са ни у тре нут ку ка да је пост мо дер ни зам већ по ста вио сво ја глав на 
пи та ња (ве ћи на пост мо дер ни стич ких ми сли ла ца и умет ни ка 80-их фор ми-
ра на је 60-их). Опре де ли ли смо се за ка пи тал но де ло Л. Ха чи он, По е ти ка 
пост мо дер ни зма (1996), јер на сто ји да са по ле ми ке скре не па жњу на по е ти-
ку, тач ни је, на тач ке по ду да ра ња те о ри је и прак се пост мо дер ни зма и да ука-
же на ње гов сло жен од нос пре ма мо дер ни зму; сâм аутор ис ти че да „по е ти ка 
не би тре ба ла по пи та њу исто ри је да тра жи ме сто из ме ђу те о ри је и прак се“, 
већ уну тар њих.3 Дру ги из бор нам је већ по ме ну ти са жет исто риј ски при каз 
Д. Жу ни ћа „Мо дер на и пост мо дер на“, јер на ве о ма ма лом про сто ру, с есте-
тич ког аспек та пред ста вља глав не тач ке спо ра, ра ди кал не и ма ње ра ди кал не 
ак те ре по ле ми ке, као и „не у трал не“ ту ма че. Узе ли смо у об зир и књи гу С. 
Вла див-Гло вер Пост мо дер ни зам од Ки ша до да нас (2003), јер се ње на кон-
крет на и ми ну ци о зна ана ли за за сни ва на те мељ ним, до бро об ја шње ним са-
вре ме ним те о риј ским и есте тич ким раз ма тра њи ма овог про бле ма; по том, 
да по ме не мо но ви је сту ди је, на шу па жњу при ву кле су Пост мо дер ни стич ка 

2 По е ти ка пост мо дер ни зма: исто ри ја, те о ри ја, фик ци ја, Све то ви, Но ви Сад, 1996, 40.
3 Исто, 39.
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те о ри ја књи жев но сти Нај ал Лу си (1999)4 и Постструк ту ра ли зам: са свим 
кра так увод Ке трин Бел си (2010)5, итд.

Иако на сто ји да се др жи да ље од по ле ми ке, Ха чи он упу ћу је оштру кри ти-
ку оним кле вет ни ци ма пост мо дер ни зма (Џеј мсо ну, Иглто ну и Њу ма ну) ко ји 
услед „де скрип тив ног те о ре ти са ња“ и по ле мич ких уоп шта ва ња оста вља ју не-
ја сним на шта се од но си ква ли фи ка тив „пост мо дер ни стич ки“, „иако ни смо у 
сум њи у по гле ду ње го ве не по жељ но сти“. Кри ти ку ју ћи сва ку од осам та ча ка у 
ко ји ма Иглтон по сма тра пост мо дер ни зам у члан ку „Ка пи та ли зам, мо дер ни-
зам и пост мо дер ни зам” (1985) – од го вор на текст Ф. Џеј мсо на „Пост мо дер-
ни зам, или кул тур на ло ги ка ка сног ка пи та ли зма” (1984) из по зна те по ле ми ке 
из ме ђу Ли о та ра, Ха бер ма са и Рор ти ја – нај ве ћом за блу дом сма тра то што од-
нос пост мо дер ни зам – мо дер ни зам по сма тра као скуп би нар них опо зи ци ја, 
чи ме по ри че и са му про ти ву реч ну при ро ду пост мо дер ни зма.6

Про блем још ви ше усло жња ва чи ње ни ца да су и при ста ли це од би ле да 
пре ци зно де фи ни шу сво је схва та ње тог тер ми на. Ја сно је са мо да он ну жно 
под ра зу ме ва од нос пре ма мо дер ни зму. Ка да је у пи та њу при ро да по ве за но-
сти по ме ну те две ини ци ја ти ве, Ха чи он из два ја две до ми нант не стру је ми-
шље ња: јед на по и ма пост мо дер ни зам као ра ди кал ни пре кид с мо дер ни змом, 
док га дру га ви ди као про ду же так и на гла ша ва ње од ре ђе них ка рак те ри сти ка 
мо дер ни зма. Њи хо ве по ле ми ке от кри ле су да је пост мо дер ни зам „про бле-
ма ти зу ју ћа си ла у на шој кул ту ри”; ако „про бле ма ти зо ва ње” схва ти мо у фу-
ко ов ском сми слу про из во ђе ња дис кур са, он да је не сум њи во пост мо дер ни зам 
ство рио соп стве ну про бле ма ти ку (те ме и при сту пе).7

Лик Фе ри раз ли ку је ви ше зна че ња пост мо дер ни зма: вр ху нац мо дер ни-
зма (што би био екви ва лент за тзв. „ви со ки мо дер ни зам“), опо зит мо дер ном 
ан ти тра ди ци о на ли зму, пре ва зи ла же ње мо дер ни зма; Ал брехт Вер мер сма-
тра да је то са мо „ра ди ка ли зо ва на мо дер на“; Бурк харт Шмит дво ји пост мо-
дер ни зам као у се бе за тво ре ну иде о ло ги ју од пост мо дер ни те та – ши ро ко 
рас про стра ње них пост мо дер них фе но ме на. Слич но, Зо ран Ми лу ти но вић 
пра ви раз ли ку из ме ђу пој мо ва пост мо дер ни зам (стил ска умет нич ка фор-
ма ци ја од пе де се тих го ди на XX ве ка, ко ју чи не ра зно вр сни по кре ти и фор-
ма ци је: нео ван гард ни по кре ти, хи пер ре а ли зам, бо ди-арт, фран цу ски но ви 
ро ман, књи жев ност ме та фик ци је, ла ти но а ме рич ки фан та стич ни ре а ли зам, 
итд.) и пост мо дер на (ис кљу чи во књи жев но и сто риј ски по јам за пе ри од од 
кра ја ше зде се тих XX ве ка до да нас)8 и из два ја бит не од ли ке пост мо дер ни зма 

4 Све то ви, Но ви Сад, 1999.
5 Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010.
6 Л. Ха чи он, нав. де ло, 17, 41-44.
7 Исто, 93.
8 Док јед ни те о ре ти ча ри сма тра ју пост мо дер ни зам ис кљу чи во кул тур ном по ја вом 

(Скот Лаш), дру ги у ње му ви де дру штве но-исто риј ски фе но мен (Јир ген Ха бер мас, 
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у (књи жев ној) умет но сти. Пост мо дер ни зам ви ше не ис ти че бор бе ну и  
кри тич ку уло гу умет но сти у дру штву: есте ти за ци ју све та за ме њу је прин цип 
ауто но ми је умет но сти и естет ски до жи вљај, те сло бод на игра има ги на ци је; 
„се ман ти за ци ја умет но сти“ по но во по ти ску је фор му;9 тра ди ци ји се вра ћа с 
иро ниј ском ре фе рен цом; ре а фир ми шу се сред ства, ма те ри ја ли и тех ни ке 
ко ји су у мо дер ни зму сма тра ни пе ри фер ним; „пот пу на рас по ло жи вост ма-
те ри ја ла, по сту па ка и об ли ка, вра ћа ње ма ње вред них жан ро ва и пре зре них 
сред ста ва (за плет, ка рак те ри за ци ја), па ра фра стич ка об ра да на сле ђе них мо-
ти ва и фа бу ла, иро ни ја, па ро ди ја, па лимп сест и па стиш, па ра фра за, ци тат и 
апо криф, ак ти ви ра ње мо гућ но сти ко је пру жа ма сов на кул ту ра, по што ва ње 
тра ди ци о нал них кон вен ци ја и њи хо ва те о риј ска де струк ци ја, на гла ша ва ње 

Фре дрик Џеј мсон, Жан Фран соа Ли о тар). Ви ди: Дра ган Жу нић, „Мо дер на и пост мо-
дер на“, Со ци о ло ги ја умет но сти, Уни вер зи тет у Ни шу – Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 
1995, 357-373. 

 Док З. Ми лу ти но вић ис ти че да је пост мо дер ни зам из раз за скуп ра зно вр сних сти ло ва, 
а пост мо дер на пе ри о ди за циј ски по јам књи жев не исто ри је (Не га тив на и по зи тив на 
по е ти ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1992, 71), до ма ћи реч ни ци књи жев них тер ми на 
до ма ћих ауто ра усва ја ју са мо тер мин пост мо дер ни зам, су прот но Ми лу ти но ви ће вој 
ди стинк ци ји. (Зо ран Кон стан ти но вић, „Пост мо дер ни зам“, у: Реч ник књи жев них тер-
ми на, ур. Дра ги ша Жив ко вић, Бе о град, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Но-
лит, 1992, 628-630; Та ња По по вић, Реч ник књи жев них тер ми на, Ло гос арт: Еди ци ја, 
Бе о град, 2010, 557-559). У но ви јим књи жев но те о риј ским и књи жев но кри тич ким сту-
ди ја ма на ла зи мо и схва та ње пост мо дер ни зма као об ли ка дис кур са (Сло бо дан ка Вла-
див-Гло вер, Пост мо дер ни зам од Ки ша до да нас, Про све та, Бе о град, 2003, 7-9) – што 
на чел но чи ни нео др жи вим и Ми лу ти но ви ћев став и „под се ћа ње“ Са ве Да мја но ва „да 
је пост мо дер ни зам као сво је вр сни пе ри о ди за циј ски тер мин за књи жев ност по след њих 
де це ни ја XX ве ка углав ном при хва ћен у европ ској и аме рич кој на у ци о књи жев но сти“ 
(Шта то бе ше срп ска пост мо дер на? Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, 8) – али и пе-
ри о ди за циј ско схва та ње пост мо дер ни зма (на при мер, Ке трин Бел си, Постструк ту-
ра ли зам: са свим кра так увод, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 13-14), што по др жа ва 
ову из ја ву Да мја но ва.

9 Пре би смо ре кли да се ра ди о се ман ти за ци ји сâме фор ме; исти на је да по но во вла да 
ин те ре со ва ње за оно што би се тра ди ци о нал ном тер ми но ло ги јом мо гло озна чи ти као 
„ма те ри ја“, али пост мо дер ни зам на ста вља и ра ди ка ли зу је фор мал но-струк ту рал на ис-
тра жи ва ња за по че та у мо дер ни зму. Упра во је Киш био пи сац ко ји је по стао пре по зна-
тљив по раз ви ја њу кул та фор ме и се ман ти за ци ји фор ме: „За о ку пља ме веч ни про блем 
Фор ме, ко ја би мо гла мо жда да учи ни не што да се тај суд бин ски и суд бо но сни по раз 
учи ни ма ње бол ним и ма ње бе сми сле ним, Фор ме ко ја би мо гла мо жда да дâ нов са др жај 
на шој та шти ни, Фор ме ко ја би мо гла да учи ни не мо гу ће: да из не се Де ло из ван до ма-
ша ја мра ка и та шти не, да га пре ба ци пре ко Ле те. Сто га бих же лео у сво јим бу ду ћим 
књи га ма – ако и са му иде ју Де ла не по је де рђа са зна ња та шти не – да из ра зим (из раз из 
ва ше ан ке те ми се не сви ђа) ве ли чи ну људ ског по ра за, ко је му пи сац по ку ша ва да су-
прот ста ви свој соп стве ни мит, сво ју соп стве ну Фор му, свој соп стве ни, ин ди ви ду ал ни 
глас, уса мље нич ки, мо жда без од зи ва и од је ка, али бо лан и пре по зна тљив.” (Д. Киш, 
Ho mo po e ti cus, Про све та, Бе о град, 2006, 72-73; Кур зив М. Б.)
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хер ме не у тич ког зна ча ја жан ров ских оче ки ва ња, ис ти ца ње уло ге чи та о ца ко-
ја по ста је са став ни део аутор ског тек ста – украт ко, све оно због че га се пост-
мо дер ни зам на зи ва књи жев но шћу из књи жев но сти“.10

Не ки по бор ни ци пост мо дер ни зма ис ти чу да је то но ва епо ха, но ви дис-
курс, јед на од број них па ра диг ми пост ка пи та ли стич ког дру штва, на ста ла 
из кри тич ког од но са пре ма уто пиј ским иде ја ма мо дер ни зма (сло бо ди, уму, 
ра ци о нал но сти), чи ја је ра ди ка ли за ци ја у прак си про из ве ла два јед на ко по-
губ на то та ли тар на ре жи ма, фа ши зам и ста љи ни зам, са истим ис хо ди штем: 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма. Под вла че ћи да то ни је је дин стве на кон цеп ци-
ја, већ ви ше раз ли чи тих те о риј ских ста но ви шта оку пље них око не ких бли-
ских иде ја, Ма у ри цио Фе ра рис као глав ни за јед нич ки став пост мо дер ни ста 
из два ја су прот ста вља ње дис кур су про све ти тељ ства и иде а ли зма, од но сно 
„‘пре ста нак оду ше вље ња уни вер зал но шћу и прак тич но шћу фи ло зо фи је’“. 
Он раз ли ку је че ти ри ти па ре цеп ци је пост мо дер не у за ви сно сти од кул тур-
ног кон тек ста: 1. фран цу ски пост-струк ту ра ли зам (Ли о тар и Де ри да); 2. Ха-
бер ма со ву кри тич ку те о ри ју, 3) аме рич ки нео праг ма ти зам (Рор ти и Фиш), 
4) ‘сла бо ми шље ње’ (Ва ти мо, сле де ћи Хај де ге ра и Га да ме ра).11

Жан-Фран соа Ли о тар, је дан од глав них по бор ни ка и ве ро ват но нај за-
слу жни ји за ши ре ње пој ма пост мо дер ни зам, ис ти че да је по стин ду стри ја ли-
зам са мо део гло бал не по ја ве пост мо дер ни зма. По сле пре о бра жа ја у 19. ве ку 
на сту пи ло је „пост мо дер но ста ње“ (на слов ње го ве књи ге из 1979)12 – што је 
си но ним за кул ту ру по стин ду стриј ских, ин фор ма тич ких дру штве них за јед-
ни ца; док је мо дер на про кла мо ва ла „ве ли ке на ра ци је“, тј. ве ли ке уто пиј ске и 
иде о ло шке „при че“, од но сно про јек те ко је осва ру ју ја ки ра зум ни су бјек ти са 
на чел ном иде јом про гре сив ног раз во ја, ху ма ни зма, етич но сти, „ди ја лек ти ке 
Ду ха“, пост мо дер ни зам сум ња у „ве ли ке на ра ци је“, укљу чу ју ћи и уни вер зал-
но зна ње, „исти ну“.13 Пост мо дер ни зам на пу шта ве ли ку аван гард ну иде ју о 
об је ди ње њу умет нич ке и ре во лу ци о нар не ак ци је у ци љу пре о бра жа ја дру-
штва. Он сум ња у све уни вер зал не по кре те и ве ли ке про јек те – би ле то умет-
нич ке или по ли тич ке ре во лу ци је. 

Са вре ме ни ар хи тек та и те о ре ти чар ар хи тек ту ре Па о ло Пор то ге зи сма-
тра да пост мо дер ни зам не по ри че мо дер ни зам, већ да га „сло бод но ин тер-
пре ти ра“, „‘кри тич ки раз ма тра и ње го ве успе хе и ње го ве гре шке’ “; то је по 
ње му ну жан ‘ди ја лог са оцем’ ко ји је „пао на ис пи ту“ због дог мат ског ре дук-
ци о ни зма – не мо ћи да се но си са иро ни јом и дво сми сле но шћу (ко је је и сâм 
афир ми сао), те по ри ца ња вред но сти про шло сти.14

10 З. Ми лу ти но вић, нав. де ло, 71-75.
11 Пре ма: Д. Жу нић, нав. де ло, 360 (нап. бр. 53).
12 Ж. Ли о тар, Пост мо дер но ста ње, Брат ство-је дин ство, Но ви Сад, 1988.
13 Исто, 359.
14 Л. Ха чи он, нав. де ло, 62.
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Жу нић на гла ша ва да про тив ни ци пост мо дер ни зам сма тра ју по мод-
ном „пра зном кон струк ци јом“, са мо јед ном од фа за мо дер не, још јед ним од 
број них мут них и дво сми сле них „по си стич ких“ пој мо ва, у чи јем је сре ди шту 
„смрт ума“ (Ал брехт Вел мер), тј. свест о кра ју исто риј ског про јек та европ-
ског про све ти тељ ства мо дер ни зма. За ни мљи во је схва та ње Та тар кје ви ча, по 
ко ме је пост мо дер ни зам пре лаз аван гар де из ста ња по бу не „у ста ње све оп-
ште при хва ће но сти и ве ли ке, до бро пла ће не по тра жње“: „‘Ако ће мо мо дер-
ни змом на зи ва ти бор бе ну аван гар ду, мо же се ре ћи да је по сле ра то ва по че ло 
раз до бље пост мо дер ни зма’“. Пе тер Бир гер ис ти че да су ван под руч ја ар хи-
тек ту ре „кључ на ме ста“ пост мо дер не не ја сна, те пи та ња по сто ја ња пост мо-
дер не као но ве кул тур не па ра диг ме оста ју отво ре на. Бир гер је у пра ву ка да 
ка же да се то на ро чи то од но си на књи жев ност, где по ме ну те про ме не ни су 
не што са свим но во у од но су на мо дер ну.15

Је дан од нај ве ћих кри ти ча ра, Јир ген Ха бер мас, од би ја да при хва ти чак и 
тер мин „пост мо дер ни зам“. Он ис ти че да је „есте тич ки мо дер ни зам“ је дан од 
број них еле ме на та оп штег про јек та кул тур ног мо дер ни зма, те да је у од но-
су на пост-аван гар ду то са мо ши ри фе но мен. Ме ђу тим, при зна је да се очи-
глед не про ме не у прак си ма ни фе сту ју као оспо ра ва ње и пре ко ра чи ва ње ду ха 
мо дер не. Ха бер мас не де ман ту је глав ни пост мо дер ни стич ки ар гу мент – да 
се по ка за ла бе сми сле ном на да про све ти те ља да ће за јед но са тех но ло шким 
на прет ком умет но сти и на у ке оства ри ти про грес мо ра ла и прав де. Уме сто 
то га, до шло је до пар це ли за ци је „су шта стве ног ума“ – до све ве ћег раз два ја ња 
и оса мо ста љи ва ња на у ке, умет но сти и мо ра ла (сфе ра ко је су до мо дер ни-
зма чи ни ле је дин ство), као и до њи хо вог одва ја ња од сва ко днев ног жи во та 
– што је глав ни узрок још нео ства ре ног про јек та мо дер не. Ха бер мас се тог 
про јек та не од ри че. У пр вом од се ри је пре да ва ња под на сло вом „Мо дер на 
– не до вр ше ни про јект“ (1980), ода кле је про и за шла и исто и ме на књи га, он 
на сто ји да кроз кри ти ку пост мо дер не оправ да фи ло зоф ски дис курс мо дер-
не. У свом по ле мич ком од го во ру Ли о тар на па да Ха бер ма со во уве ре ње да се 
дис кур си спо зна је, ети ке и по ли ти ке мо гу по но во при бли жи ти и ује ди ни-
ти пу тем естет ског ис ку ства; пост мо дер ни сти ис пи ту ју и је дин стве ни циљ 
исто ри је и је дин стве ни су бјект, јер уто пи стич ки ка рак тер ве ли ких ху ма ни-
стич ких иде ја, са ње го вим коб ним по сле ди ца ма у ви ду то та ли тар них ре жи ма 
– већ је јед ном ис ке зио сво је ли це (и на лич је): „‘Ску по смо пла ти ли че жњу 
за цје ли ном и за јед ним, за из ми ре њем пој ма и осје тил но сти, за тран спа рент-
ним и ко му ни ка тив ним ис ку ством.’“ На пу шта ње иде о ло шких ис кљу чи во сти 
оста је кључ ни мо рал ни (и по зи ти ван) став пост мо дер ни ста.16

Ли о тар и Ха бер мас ини ци ра ли су по ле ми ку у ко ју се укљу чио ве ли ки број 
те о ре ти ча ра. Та ко се по ме ну ти про блем про ши рио са под руч ја ар хи тек ту ре и 

15 Д. Жу нић, нав. де ло, 358-364.
16 Исто, 362.
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књи жев но сти, по ста ју ћи пред мет уни вер зал них дру штве но-те о риј ских и кул-
ту ро ло шких рас пра ва. С тим у ве зи, Жу нић за па жа да, упр кос то ме што те за 
на ко јој је за сно ва на чи та ва по ле ми ка – да је пост мо дер на кул тур ни екви ва-
лент пост ка пи та ли стич ког дру штва – де лу је те о риј ски при хва тљи ва, она по-
ста је нео др жи ва на при ме ру пост мо дер ни ста у ју жно сло вен ским др жа ва ма, 
где је на сце ни био су коб раз ли чи то сти, а не ти пич на пост мо дер на јук ста по-
зи ци ја – ко ег зи стен ци ја раз ли чи то сти. Пост мо дер на ни је опо зит и про сто 
пре вла да ва ње мо дер не; свој од нос пре ма мо дер ном она ус по ста вља на на че лу 
раз ли ке и уну тра шњег пре и спи ти ва ња. За то пост мо дер на ни је де струк ци ја мо-
дер не, већ де ри ди јан ска де кон струк ци ја, под вла чи Жу нић.17

Ђа ни Ва ти мо, ко ји се сла же с Ли о та ром да је „ин фор ма тич ност“ нај бо-
љи кри те ри јум за раз ли ко ва ње мо дер не и пост мо дер не, скре ће па жњу да 
и за го вор ни ци и про тив ни ци као бит ну од ли ку пост мо дер ног до ба ис ти чу 
и од су ство „ве ли ких на ра ци ја“ и „крај исто ри је“. Постструк ту ра ли стич ка 
те о ри ја ус пе ла је да под ри је те о ри ју о ли не ар ном раз во ју исто ри је кул ту-
ре: „Са гла сно Хе ге ло вој иде ји о кра ју Исто ри је (као На прет ка) и сту па ња 
на сце ну Ап со лут ног Зна ња (ко је се пре во ди у хе ге мо ни ју озна чи те ља), 
тек сто ви кул ту ре се по ста вља ју у син хро ниј ско по ље, при че му сва кул ту ра 
по ста је огром на ри зни ца ‘до ку ме на та’ ко ји бу квал но мо ра ју би ти ‘из не ти 
на ви де ло’ или осве тље ни. Осве тља ва ње тек сто ва кул ту ре јед на ко је ‘скро-
зи ра њу’ X-зра ци ма. Рент ге нов апа рат у овом слу ча ју пред ста вља дру ги 
текст. По јед но ста вље но ре че но, осве тља ва ње јед ног тек ста дру гим је оно 
што тво ри ‘кри тич ку’ прак су постструк ту ра ли зма или ‘де кон струк ци ју’. 
Дру го име овог по ступ ка је сте ‘ар хе о ло ги ја’.“ Ана ли тич ки ме то ди пост мо-
дер ни зма при зна ју са мо ствар ност дис кур са: не ги ра ју (ти по ло шки) исто-
ри ци зам (hi sto ricsm), а при хва та ју исто рич ност (hi sto ri city) у Фу ко о вом 
сми слу – као „ге не а ло ги ју“ или „ар хе о ло ги ју“. По Фу коу, исто ри ја је про-
ме ни ла свој од нос пре ма до ку мен ту, пре у сме рив ши па жњу са утвр ђи ва ња 
аутен тич но сти и ре кон струк ци је до га ђа ја на рад на ње му „из ну тра“; она 
га са да де ли, сре ђу је и ди стри бу и ше, утвр ђу је ре ле вант ност у ци љу де фи-
ни са ња ни зо ва, ре ла ци ја.18 Ар хе о ло ги ја је из раз ко ји озна ча ва пост мо дер ни 
мо дел зна ња, осо би ну но ве, пост мо дер не фор ме исто ри је, ко ја се са да са-
гле да ва као јед на при ча ме ђу дру ги ма. Постструк ту ра ли зам се ба ви овом 
вр стом „ар хе о ло шког“ ис тра жи ва ња: де кон струк тив ним ме то ди ма пре о-
бли ку је чи та ву (за пад ну) ци ви ли за ци ју у Ма лар ме о ву „Јед ну књи гу“, ко ју 
ће пи са ти и Киш. 

По сти сто ри зам на пу шта мо дер ни стич ко схва та ње исто ри је као „исто-
ри је спа се ња“, про и за шло из ста ва о про гре сив ној при ро ди исто риј ског 

17 Исто, 370. и 360.
18 Вла див-Гло вер, нав. де ло, 19-20. и 23.
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раз во ја и на уч ног зна ња, схва та ње о ли не ар ном и је дин стве ном исто риј ском 
раз во ју, и осло ба ђа се од мо дер ног су бјек ти ви зма пу тем хер ме не у тич ке све-
сти. Ва ти мо сма тра да се про блем мо же пре вла да ти хај де ге ров ско-ни че ов-
ским пој мо ви ма „успо ме не“ на мо дер ну (кри тич ким при хва та њем, тран-
сфор ма ци јом, про ду бљи ва њем мо дер не од стра не пост мо дер не); оту да 
пост мо дер на кул ту ра ве ли ки зна чај при да је се ћа њу.

Ха чи он под вла чи да Фре дрик Џеј мсон, је дан од нај буч ни јих про тив-
ни ка пост мо дер ни зма, на пост мо дер ни зам у умет но сти гле да као на ицр-
пљи ва ње бит них мо ме на та ви со ке мо дер не (што не ва жи за ар хи тек ту ру, 
где је пост мо дер ни зам ра ди кал но су прот ста вља ње мо дер ни зму); он сма-
тра да пост мо дер ни зам ни је стил ме ђу дру гим сти ло ви ма, већ „‘кул тур на 
до ми нан та ло ги ке ка сног ка пи та ли зма’“, ко ја пре ва зи ла зи кул тур ни ас-
пект и ну жно под ра зу ме ва и по ли тич ко-иде о ло шко од ре ђе ње пре ма ка-
пи та ли зму, пе ри о ди за ци о ни по јам „чи ја је функ ци ја да до ве де у уза ја ман 
од нос но ве фор мал не од ли ке кул ту ре и раз вој но вог ти па дру штве ног жи-
во та и но вог еко ном ског по рет ка”.19 Као глав не од ли ке пост мо дер ни зма 
из два ја „но ву плит кост“, тј. по вр шност, ко ја про из и ла зи из пост мо дер ног 
„оспо ра ва ња свих ду бин ских те о риј ских мо де ла“.20 Оста ле ка рак те ри сти-
ке су: рас па да ње су бјек та, сла бље ње афе ка та, гу бље ње стил ских осо бе но-
сти, кри за тем по рал но сти као ди рект на по сле ди ца сла бље ња по ве сно сти: 
ка те го ри ју вре ме на, до ми нант ну у мо дер ном, за ме њу је ка те го ри ја про-
сто ра, а син хро ни ја ди ја хро ни ју. Жу нић на во ди је дан од ње го вих кључ них 
ста во ва – да је „‘исти на пост мо дер ни зма’“ „свет ски про стор мул ти на ци-
о нал ног ка пи та ла’“ и да би та „‘но ва по ли тич ка умет ност’“ мо ра ла да ре а-
фир ми ше пе да го шку, са знај ну и ди дак тич ку функ ци ју умет но сти, што је 
мо дер ни зам за бо ра вио.21

Жу нић ука зу је на број не при ме ре „не у трал них“ или ма ње ра ди кал но 
ори јен ти са них те о ре ти ча ра ко ји су ре а го ва ли на те жњу пост мо дер ни ста 
да про гла се крај мо дер ни зма, али и на твр до гла во од ри ца ње ле ги ти ми те-
та пост мо дер ни зму од стра не мо дер ни ста. Та ко Пе цолд за го ва ра по зи ци ју 
„ди ја лек тич ке тран сфор ма ци је мо дер не“; Ма у ри цио Фе ра рис ис ти че да је 
пост мо дер ни зам па ра зит мо дер ни зма, као њен ци тат, али и обр ну то („‘Што 
би пи сао Ха бер мас без Де ри де?’“). Фи ли бер то Ме на, у осно ви по бор ник 

19 Нав. де ло, 73.
20 Че сто је та „но ва плит кост“ при пи си ва на са мо књи жев но сти, од но сно умет но сти. Нај-

ал Лу си сма тра да „ако је пост мо дер ни зам за и ста са вре ме ни, он да не мо же са мо књи-
жев ност би ти оно за шта се да нас под ра зу ме ва да му не до ста је ду би на. По ли ти ка, на 
при мер, ни је ни шта ма ње ‘нео сно ва на’ у сво јим прет по став ка ма, и ни шта ма ње ка дра 
да кон тро ли ше раз ли ку из ме ђу на ме ра и по сле ди ца“ (Пост мо дер ни стич ка те о ри ја 
књи жев но сти, Све то ви, Но ви Сад, 1999, 10).

21 Нав. де ло, 365.
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мо дер ни зма, сма тра да основ не те о риј ске по став ке пост мо дер ни зма ни су 
ни шта дру го до ва ри ја ци је, мо ди фи ка ци је, ре фор ме, кри тич ка пре и спи ти-
ва ња и тран скрип ци је мо дер ни зма. Мо дер ни зам и пост мо дер ни зам нај ви-
ше се раз ли ку ју у то ме што пр ви на сто ји да оства ри ве ли ку иде ју про ме не 
дру штве них си сте ма кроз ак ци ју ин ди ви ду ал ног ства ра лач ког су бјек та, док 
дру ги овај про је кат про гла ша ва уто пи јом (јер естет ска ко му ни ка ци ја по ста-
ла је ма сов на ко му ни ка ци ја); док је мо дер ни зам ра ди кал ни про јект, пост мо-
дер ни зам је ужи ва лач ко ста ње, али из ме ђу њих не ма дра ма тич ног пре ки да, 
већ ме ђу соб ног про жи ма ња.22 Ме на се за ла же за кри тич ко пре и спи ти ва ње 
мо дер ни зма са све шћу о ну жној тран сфор ма ци ји мо дер ног су бјек та, али ни 
он не од у ста је од „ве ли ког про јек та“. По што је у пост мо дер ни зму не у мет-
нич ка прак са пре у зе ла за да так дру штве них про ме на ко ји је не ка да при па-
дао аван гар ди, то „но ви су бјект не мо ра ви ше би ти ја ки и пу ни су бјект ко ји 
има он то ло шку и тран сцен ден тал ну ле ги тим ност, већ но во про на ђе ни ‘сла би 
су бјект’ (Ва ти мо), ‘ко ји при зна је да је из гу био вла сти ту пу но ћу и вла сти ти 
цен тра ли тет, но ко ји не ће да се од рек не се бе као су бјек та, иако зна – и ту се 
на ла зи мо гућ ност да бу де да нас – иако зна да се мо же ре кон стру и са ти са мо 
на осно ву при вре ме них, про ви зор них, ефе мер них рав но те жа’. То, ко нач но, 
зна чи да се не мо же оспо ри ти ни са ма иде ја мо дер ног про јек та, ма кар се он, 
сход но омек ша ва њу чи та ве по став ке, пре тво рио у ‘ме ки про јект’ (Аки ле Бо-
ни то Оли ва).“23 По ку ша ва ју ћи да де фи ни ше „тран са ван гар ду“, Оли ва за кљу-
чу је да се она раз ли ку је од зе мље до зе мље: „из гле да да ‘при су ство про шло-
сти’ за ви си од ло кал не и кул тур но-спе ци фич не при ро де сва ке про шло сти“. 
По ме рен је цен тар, на сце ну сту па де цен тра ли за ци ја и „екс-цен трич но“  

22 Ве ћи на те о ре ти ча ра, на че лу са Џеј мсо ном, сла же се да пост мо дер ни зам обе ле жа ва ју 
по сле ди це раз би ја ња бур жо а ске хе ге мо ни је, од но сно кул тур ног ели ти зма и раз вој ма-
сов не кул ту ре. Пост мо дер ни стич ку те жњу да пре мо сти пра зни ну из ме ђу елит не и по-
пу лар не кул ту ре, Ха чи он из два ја као још је дан пост мо дер ни па ра докс (нав. де ло, 45), 
док је Ма рио Пер ни о ла (Есте ти ка два де се тог ве ка, Све то ви, Но ви Сад, 2005, 195-
202.) на зи ва „ко му ни ка тив но шћу“ пост мо дер не умет но сти. Та ко по је ди на вр хун ска 
оства ре ња књи жев не умет но сти илу стру ју на из глед не мо гу ће про жи ма ње ових еле ме-
на та; на при мер, Име ру же Ум бер та Ека. Код нас то од лич но илу стру је де ло Д. Ки ша: 
с јед не стра не, он се за ла же за кул тур ни ели ти зам (као строг кри ти чар и ри го ро зан 
са мо кри ти чар, што по твр ђу ју број не стра ни це од лич ног од ба че ног тек ста, ко ји се чу ва 
у ру ко пи сној за о став шти ни СА НУ); с дру ге стра не, ако обра ти мо па жњу на при по ве-
дач ке тех ни ке, ви де ће мо да је у осно ви Пе шча ни ка и Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча 
де тек тив ска при ча, док је Пе шча ник по зај мио тех ни ку ка дри ра ња из фил ма, ме ди ја 
на ме ње ног ма сов ној кул ту ри, што је по ве за но с ду бин ском тран сфор ма ци јом пер цеп-
ци је: „фо то апа рат и филм ска ка ме ра хва та ју сли ке ко је из ми чу при род ном оку, ко је 
је сад при ну ђе но да се иден ти фи ку је с тех но ло шком на пра вом“ и ства ра се „ве штач ка 
осе ћај ност“ (М. Пер ни о ла, нав. де ло, 234-235). Киш се, да кле, про ти вио уни фор ми за-
ци ји ма сов не кул ту ре, а не ње ним сред стви ма. 

23 Д. Жу нић, нав. де ло, 1995, 368-370. Кур зив М. Б. 
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(у кла си и ра си, по лу и опре де ље њу), под вла чи се ло кал но и ре ги о нал но, 
на су прот ма сов ној кул ту ри и ма клу а нов ском „гло бал ном се лу“24 (у ко ме је, 
ка ко је Киш до бро пред ви део, „Гу тен бер го ву га лак си ју“ сме ни ла „Геј тсо ва 
га лак си ја“)25: кул ту ра је по ста ла кул ту ре. Ихаб Ха сан, је дан од нај зна чај ни-
јих те о ре ти ча ра пост мо дер ни зма, ис ти че ње гов опо зит ни ка рак тер: „пост-
мо дер ни зам је про цес ства ра ња про из во да; он је од су ство уну тар при су ства, 
он је ра су тост ко јој тре ба цен три ра ње да би би ло ра су то; он је иди о лект 
ко ји же ли да бу де, али зна да не мо же би ти, ве ли ки кôд; ње го ва има нен ци ја 
по ри че ипак жу ђе ну тран сцен ден ци ју. Дру гим ре чи ма, пост мо дер ни зам се 
слу жи ло ги ком ‘и/и’, а не ‘или/или’.“ 

Ме ђу тим, и по бор ни ци мо дер ни зма упо тре бља ва ју слич не би нар не 
тер ми не, при ме ћу је Ха чи он. Она сма тра да пост мо дер ни зам ни је „си но ним 
за са вре ме но“, ни ти је ин тер на ци о нал ни кул тур ни фе но мен (при мар но је 
европ ски и аме рич ки), већ кул тур на ак тив ност ко ја обе ле жа ва ве ћи ну са вре-
ме них умет нич ких фор ми и стру ја ми шље ња. Из ме ђу мо дер ни зма и пост мо-
дер ни зма не по сто ји пре кид. Њи хов је од нос за сно ван на на че ли ма по сле ди-
це, за ви сно сти, раз ли ке, оспо ра ва ња, про бле ма ти зо ва ња. Мо дер на кул ту ра је 
пост мо дер ни змом иза зва на из ну тра, али не и не ги ра на, јер „оно што хо ћу да 
зо вем пост мо дер ни змом у осно ви је про тив реч но, од луч но исто риј ско и не-
из бе жно по ли тич ко“. Она до ка зу је да и пост мо дер ни зам, као и мо дер ни зам, 
не са мо да за др жа ва сво је број не про ти ву реч но сти, већ их то ли ко ис ти че, да 
оне по ста ју ње го ве од ре ђу ју ће ка рак те ри сти ке. У ро ма неск ном жан ру ову 
про ти ву реч ност оли ча ва „исто ри о граф ска ме та фик ци ја“: сва де ла ко ја сма-
тра мо пост мо дер ни стич ким ду бо ко су са мо ре флек сив на и па ро диј ска, а ипак 
по ку ша ва ју да се уко ре не у исто риј ском све ту. Про ти ву реч но сти са мо ре-
флек сив но – исто риј ско по сто ја ле су и ра ни је; но ви на њи хо ве пост мо дер не 
вер зи је је стал на иро ни ја ко ја пра ти кон текст и њи хов оп се сив ни по вра так 
са да шњо сти.26 

По у че но не га тив ним ис ку ством мо дер ни зма, пост мо дер ни зам на мер но 
од би ја да ди ја лек тич ки раз ре ши су прот но сти. Он оспо ра ва упра во то та ли-
зу ју ће „ве ли ке на ра ци је” на ше кул ту ре, ка ко Ли о тар на зи ва на че ла тзв. ли бе-
рал но-ху ма ни стич ке иде о ло ги је, ко је се слу же ди ја лек тич ком ла ки ров ком: 
пред ста ве о аутор ској ори ги нал но сти (аутор ству), о по сто ја ним естет ским 
вред но сти ма (за то стал но по ста вља пи та ња, али ну ди увек са мо при вре ме-
не од го во ре), о раз дво је но сти естет ског, еко ном ског и по ли тич ког (пост-
мо дер ни зам до ка зу је да је под ло га свих кул тур них прак си иде о ло шка и да 

24 Ви ди: Л. Ха чи он, нав. де ло, 31.
25 „Јер, уве рен сам, Гу тен бер го ва се га лак си ја над на шим не бом по ла ко га си, ско ро ви-

дљи ва го лим оком на зве зда ном не бу, а да се до нас ње но зра че ње још ни је че сти то ни 
про би ло” (Д. Киш, нав. де ло, 206-207).

26 Ви ди: Л. Ха чи он, нав. де ло, 92, 17-18, 82. и 9. Кур зив М. Б.
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она ути че на њи хо ву про из вод њу зна че ња). Да кле, пост мо дер ни зам под ри ва 
пред ста ве о аутен тич но сти, ори ги нал но сти, при су ству, пу но ћи.27 

Про ти ву реч ну при ро ду пост мо дер ни зма мо жда нај бо ље пред ста вља ју 
нај ве ћи те о риј ски па ра док си, ко ји су ма ње очи глед ни, али ду бо ко уко ре ње-
ни у ње го ву осно ву: „бар тов ски ан ти-ауто ри зу ју ћи ауто ри тет“, фу ко ов ска 
„ан ти то та ли зу ју ћа епи сте мо ло шка то та ли за ци ја“, „ли о та ров ско ве ли ко на-
ра ти ви зо ва ње на ше сум ње у ве ли ке на ра ци је“; „Они су ти пич но па ра док сал-
ни, они су мај стор ско по ри ца ње мај стор ства, ко хе зив ни на па ди на ко хе зи ју, 
есен ци ја ли зо ва ни иза зо ви су шти ни, а то ка рак те ри ше пост мо дер ну те о ри-
ју.“28 Та кву при ро ду пост мо дер ни зма об у хва ти ла је На де жда Ча чи но вић-
Пу хов ски из ра зом „па ра док сал ни -изам“ – ако су фикс -изам схва ти мо и као 
на гла ша ва ње про це са.29

Ха чи он ис ти че да „по сто ји ду га исто ри ја та квих скеп тич ких оп са да по-
зи ти ви зма и ху ма ни зма, та ко да да на шња пе ша ди ја те о ри је – Фу ко, Де ри-
да, Ха бер мас, Ва ти мо, Бо дри јар – сле ди тра го ве Ни чеа, Хај де ге ра, Марк са, 
Фрој да и дру гих у њи хо вом по ку ша ју да оспо ре ем пи риј ске, ра ци о на ли стич-
ке и ху ма ни стич ке прет по став ке на ших кул тур них си сте ма, као и си сте ма 
на у ке”; на при мер, „ра но Фу ко о во пре и спи ти ва ње исто ри је иде ја у окви ру 
‘ар хе о ло ги је’”; „Де ри ди но ра ди кал но оспо ра ва ње кар те зи јан ског и пла тон-
ског по гле да на ум као си стем за тво ре них ми шље ња”; „сла бо ми шље ње” Ђа-
ни ја Ва ти ма. Ха чи он чак и Ха бер ма са свр ста ва у ову гру пу, јер упр кос сво јој 
же љи „да де лу је уну тар ‘про све ти тељ ске’ ра ци о нал но сти, он ипак успе ва да 
га кри ти ку је. Ли о тар је то на пао као још је дан вид то та ли зу ју ће на ра ци је”, 
док Џеј мсон „твр ди да су обо ји ца ар гу мен те за сно ва ли на раз ли чи тим, али 
под јед на ко сна жним, ле ги ти ми за ци ја ма ‘на ра тив них ар хе ти па’”.30

Мо дер ни зам та ко ђе у свом окри љу не гу је упа дљи ве про ти ву реч но сти 
(ко је Те ри Иглтон сма тра по зи тив ним): ели ти стич ку по тре бу за по рет ком 
и ре во лу ци о нар ну ино ва ци ју фор ме; анар хи стич ку те жњу за уни ште њем по-
сто је ћих си сте ма и по ли тич ку ви зи ју иде ал ног по рет ка; каф ки јан ску и бе-
ке тов ску по тре бу за пи са њем и свест о бе зна чај но сти пи са ња, итд. Да кле, 
прем да пост мо дер ни зам оспо ра ва не ке аспек те мо дер ни зма, за јед нич ки су 

27 Ха чи он пре ви ђа да, ка да је Фу ко (1972) „за па зио“ да су, за јед но са пој мо ви ма су бјек-
тив не све сти, до ве де ни у пи та ње и пе ри од, те ма, ори ги нал ност, тра ди ци о нал на пред-
ста ва о пер спек ти ви, све зна ју ћем при по ве да чу и ка да су „Фу ко и оста ли су ге ри са ли, са 
оспо ра ва њем је дин стве ног су бјек та по ве за на је оп шти ја упи та ност над сва ким то та ли-
зу ју ћим и хо мо ге ни зу ју ћим си сте мом“ (нав. де ло, 30), Пе шча ник је већ уве ли ко са ку-
пљао „ло во ри ке“. То, је, ме ђу тим, по сле ди ца при пад но сти „ма лим“ је зич ким и кул тур-
ним за јед ни ца ма, што је про блем кул ту ро ло шке при ро де ко ји овом при ли ком не ће мо 
да ље раз ви ја ти.

28 Исто, 14. и 44.
29 Ви ди: Д. Жу нић, нав. де ло, 368. 
30 Л. Ха чи он, нав. де ло, 22.
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им: са мо ре флек сив ност, иро ниј ска дво сми сле ност, оспо ра ва ње кла сич ног 
ре а ли стич ког пред ста вља ња, фраг мен та ци ја, ин те ре со ва ње за исто ри ју, ве-
ра да су иза зо ви и упи та ност по зи тив не вред но сти.

Пост мо дер ни зам, ка ко и сам тер мин де мон стри ра, има не га ти ви стич-
ку ре то ри ку (дис кон ти ну и тет, дис ло ка ци ја, де цен три ра ње, де кон струк ци-
ја, ан ти то та ли за ци ја и сл.), по мо ћу ко је уте ло вљу је упра во оно што те жи да 
оспо ри (по чев од ин сти ту ци ја: ме ди ја, уни вер зи те та, му зе ја, по зо ри шта): 
„Бу ду ћи да је про тив ре чан и да де лу је упра во уну тар оног си сте ма ко јег по-
ку ша ва да сру ши, пост мо дер ни зам ни слу чај но не мо же би ти по сма тран као 
но ва па ра диг ма (чак ни де ли мич но, у сми слу ко ји овом из ра зу при да је Кун 
/Kuhn/)“; он не за ме њу је ли бе рал ни ху ма ни зам, јер афир ми ше „раз ли ке” 
ко је, за раз ли ку од хо мо ге не „дру го сти”, не ма ју од го ва ра ју ће су прот но сти 
и сто га су увек не стал не и ви ше стру ке; он од би ја да ус по ста ви би ло ка кве 
уни вер зал но сти у ви ду при влач них си сте ма „ве ли ких на ра ци ја”. Ту ле жи још 
је дан па ра докс: ве ћи на пост мо дер них те о ре ти ча ра (Рор ти, Бо дри јар, Фу ко, 
Ли о тар и др.) схва та да је сва ко зна ње ну жно по ве за но с не ком ме та на ра ци-
јом, од но сно „исти ном“, али су та ко ђе све сни да не ма при род но „ве ли ких“ 
на ра ци ја, јер су све хи је рар хи је на ши про из во ди. У том сми слу Стен ли Фиш 
упо зо ра ва „‘Мо ра те зна ти да исти на ни је као што из гле да и да исти на мо ра 
да вас оста ви сло бод ним’.“31

Пост мо дер ни стич ка игра на мар ги на ма жан ра на ро чи то је ин те ре-
сант на у пре пли та њу и ста па њу дис кур са те о ри је (фи ло зо фи је) и књи-
жев не прак се. Те о дор Зи ол ков ски (1969) за па зио је да „’се не мо же мо 
са мо за до вољ но са кри ти иза ар би трар них зи до ва са мо стал них ди сци пли-
на: по е ти ка не из бе жно усту па пред оп штом есте ти ком’“.32 Све сна соп-
стве них огра ни че ња, (пост)мо дер на ли те ра ту ра по ста је исто вре ме но и 
кри ти ка, јер у свој дис курс укљу чу је раз ми шља ња о са мој се би, по ста је 
ме та је зик, ка ко је то пред ви ђао Ро лан Барт (1972). Стал ну пра те ћу са мо-
свест о ста ту су лич ног дис кур са (тзв. на кло ност пре ма „се бе-пи са њу“) у 
де ли ма Де ри де и Бар та (а по ја ви ће се и код Ека и Ки ша, по себ но у Ча су 
ана то ми је)33, Ро за линд Кра ус на зи ва „па ра ли те рар ним“; њи ма се оспо-
ра ва кон цепт „умет нич ког де ла“ и одво је ност тог кон цеп та од зва нич не, 
ака дем ске кри ти ке.34

Пост мо дер ни зам оспо ра ва мо дер ни стич ко не ги ра ње или ожи вља ва ње 
про шло сти у име бу дућ но сти: „Он не су ге ри ше тра га ње за тран сцен ден тал ним 

31 Л. Ха чи он, нав. де ло, 16-21. и 32.
32 Исто, 26-27.
33 „[...], ма да они вр ло рет ко по ста ју те о ре ти ча ри или апо ло ге те соп стве них де ла као ne-

ve a ux ro man ci ers (од Роб Гри јеа до Ри кар дуа)“, ис ти че Ха чи он (нав. де ло, 35). Час ана-
то ми је је упра во та кав ре дак при мер.

34 Л. Ха чи он, нав. де ло, 29-32.
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ван вре мен ским зна че њем, већ пре по нов но вред но ва ње про шло сти и ди ја лог 
са њом у све тло сти са да шњо сти.” Пост мо дер ни зам сма тра да исто ри ја мо же 
по сто ја ти са мо као текст (Барт) што не зна чи да по ри че по сто ја ње исто ри је, 
већ ис ти че да јој мо же мо при сту пи ти са мо по сред ством тек ста.35

Ис тра жу ју ћи пост мо дер ни зам и ње го ву ве зу с мо дер ни змом у европ-
ској, по себ но сло вен ској про зи, дра ми и фил му, Сло бо дан ка Вла див-Гло вер 
из во ди за кљу чак да мо дер ни зам и пост мо дер ни зам пред ста вља ју па ра диг ма-
ти чан кон ти ну и тет и да „при па да ју јед ној кул тур ној па ра диг ми“, на ја вље ној 
још код Фри дри ха Ни чеа. Она се огле да у за јед нич ком мо де лу пер цеп ци је, у 
чи јем је те ме љу струк ту ра је зи ка и ло ги ка озна чи те ља. Тек сто ви пост мо дер-
ни зма сто га пред ста вља ју од бра ну мо дер ни зма, а из ме ђу њих се ус по ста вља 
ве ли ки ди ја лог.36

Вла див-Гло вер сма тра да пост мо дер ни зам ни је је дан од пе ри о да у 
исто риј ком раз во ју европ ске кул ту ре, већ но ви на чин чи та ња и ства ра ња 
тек сто ва, „ег зе гет ски по сту пак“ ко ји се мо же при ме ни ти и на нај ста ри је 
ци ви ли за циј ске тек сто ве; да кле, ши ро ко схва ћен ме тод, или „но ви мо дел 
дис кур са“. Ме ђу тим, као кри ти чар ски по сту пак из ра стао из по себ ног раз у-
ме ва ња је зи ка и струк ту ре зна ка, пост мо дер ни зам има са мо не ко ли ко де це-
ни ја; он је „пра у ну че се ми о тич ке ми сли шко ле праг ма ти зма“ (Ч. С. Пер са, 
В. Џеј мса и Џ. Дју и ја), „уну че струк ту рал не лин гви сти ке“ (Ф. де Со си ра) 
и „де те струк ту рал не ан тро по ло ги је“ (К. Ле ви-Стро са). Пост мо дер ни зам 
је уни вер зал на кул тур на па ра диг ма ко ју чи не хе те ро ге ни тек сто ви, раз ли-
чи ти јед на ко вред ни дис кур си об је ди ње ни „оп штим мо де лом пер цеп ци је и 
кон стру и са ња ствар но сти ко ји је про из вео и још увек про из во ди ‘дух’ (Хе-
ге лов Ge ist) за пад ног чо ве ка“. Под „за пад ни“ пост мо дер ни мо дел дис кур са 
она под во ди све тек сто ве ко ји од го ва ра ју „оп штем схва та њу ствар но сти као 
дис кур са (ре чи), ко ји је у зна ку чи сте раз ли ке а ко ја се мо же пред ста ви ти 
као ‘од сут ност’ или ‘не до ста так’“.37

Вла див-Гло вер сма тра да идеј на ко хе рент ност пост мо дер ни зма ле жи у 
но вој не ми ме тич ној фе но ме но ло ги ји при ка за, у ко јој се пер цеп ци ја схва та као 
се ми о тич ки про цес. Фе но ме но ло ги ја при ка за зна чи да је це ло куп на кул ту ра 

35 Ви ди: Л. Ха чи он, 37-43.
36 О „ве ли кој ци тат ној по ле ми ци“ (ВЦП) и „ве ли ком ци тат ном ди ја ло гу“ (ВЦД), као 

обе леж ји ма два ти па кул ту ре пи ше Ду брав ка Ора ић То лић у књи зи Те о ри ја ци тат-
но сти (Гра фич ки за вод Хр ват ске, За греб, 1990). Ин те ре сант но је да и она го во ри о 
спољ ним узро ци ма сло ма аван гар де, тј. о на сил но пре ки ну том „ве ли ком про јек ту“ мо-
дер ни зма у зе мља ма Ис точ не Евро пе. Вла див-Гло вер сма тра да је у тим зе мља ма пост-
мо дер ни зам кул тур ни фе но мен пост ко му ни зма, ко ји пра ви „оп ти ми сти чан за о крет из 
хо мо ге ног си сте ма иде о ло шког ми шље ња у хе те ро ге ну ствар ност је зи ка и мно го стру-
кост дис кур са“ и да је ње гов циљ – сло бо да (нав. де ло, 7-9). А шта је то не го јед на од 
глав них иде ја „ве ли ког про јек та“ мо дер ни зма?

37 С. Вла див-Гло вер, нав. де ло, 20-23.
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си му ла крум, а сва ки ру ко пис па лимп сест: не по сто ји ори ги нал, већ са мо ко-
пи је ко пи ја и сва ки је текст са мо још је дан слој ру ко пи са.38 Ме ђу тим, сва ки 
су бјект до би ја пра во гла са, пра во на сво ју је дин стве ну, су бјек тив ну ин тер-
пре та ци ју, јер „у из ве сном сми слу, оно што фи ло зо фи ја не мо же да ис ка же 
мо же се ис ка за ти књи жев но шћу, или из ве сном иде јом књи жев ног“, ис ти че 
Н. Лу си.39 Ту је по ре кло Ки шо ве (по)ети ке.40

У но вој фе но ме но ло ги ји при ка за објект је увек вир ту е лан, од су тан, по-
ве зан с не све сним и ње го вим про дук ти ма – ко ји су Дру го су бјек та. Из тог 
Дру гог, пред ста вље ног као „објект“ ко ји де цен три ра или из ме шта су бјект, а 
ко ји по ста је оми ље на те ма мо дер ни зма (нај че шће као двој ник), из ро дио се 
„нул ти су бјект“ пост мо дер ни зма. Ме ђу тим, објект као про стор ни, а не вре-
мен ски знак, увек је и „при су тан“ (као двој ност, тј. при каз). Вла див-Гло вер 
ис ти че да ово схва та ње ни је но ви на (још су над ре а ли сти, тра гом сим бо ли-
ста, за оно „не при ка зи во“, за „од сут ност“, уста но ви ли ме та фо ре про сто ра – 
пра зни на и ти ши на) и по зи ва се на број не про у ча ва о це овог про бле ма – од 
Фрој да и Хе ге ла до Ла ка на.41 Од сут ност, од сут но ис ку ство се пру стов ски, 
кроз на ра ци ју, мо же пре тво ри ти у но ву „при сут ност“ као вир ту ел ну ре ал-
ност је зи ка/ло го са, тј. пи са ња. Од сут ност-при сут ност је струк ту ра „чи сте 
раз ли ке“: „Ја ко је се кон сти ту и ше као раз ли ка и кроз раз ли ку, осла ња се ис-
кљу чи во на од сут ност – на из гу бље ни објект или не мо гу ће ‘ствар но’ – као 
свој те мељ и по др шку.“ Фрој дов по јам Не све сног Ла кан пре во ди из пси хо а-
на ли зе у струк ту ра ли зам и лин гви сти ку, од ста тич ног ка ди на мич ном струк-
ту рал ном мо де лу. (Реч је о ве о ма сло же ној L she mi, ко ју овом при ли ком 
не ће мо ре кон стру и са ти). Пре ко пој ма Дру гог и Ла кан де фи ни ше „ја“ као су-
бјект је зи ка; по сле ди ца су бјек то вог ула ска у је зик и кул ту ру, тј. сим бо лич ни 
по ре дак, је сте ње гов „рас цеп“ или „удва ја ње“. L shemа пра ти тај рас цеп. Су-
бјект по сто ји је ди но пу тем „оту ђе но сти“ – са мо у ре ла ци ји са Дру гим и са 

38 Бор хес је не ги рао по сто ја ње пла ги ја та већ и са мом чи ње ни цом да је не ги рао аутор ство 
(у сми слу ори ги нал ног де ла); за ње га је пи са ње по нов но ис пи си ва ње, још је дан слој на 
па лимп се сту; за то је и сма трао су ви шним ис пи си ва ње мно го број них стра ни ца ко је већ 
по сто је. Уме сто то га ис пи си вао је, ка ко сам твр ди, њи хов са же так, ко мен тар. У при чи 
„Асте ри о но ва ку ћа“ (Алеф) сто ји да се књи жев ност пре и по сле тог но вог ис пи си ва ња 
раз ли ку је „не то ли ко због са мог тек ста ко ли ко због на чи на на ко ји је он про чи тан“, 
што је у у осно ви струк ту ра ли стич ко и се ми о тич ко на че ло.

39 Н. Лу си, нав. де ло, 413. Кри ти ку ју ћи Ха бер ма сов од нос пре ма пост мо дер ни зму, она 
ис ти че да по сто је „до бри раз ло зи за кри ти ко ва ње пост мо дер ни зма; али све док се та 
кри ти ка не спро ве де у име ра зу ма, она не ма дру гог из бо ра до да бу де про тив ети ке“. 
Она сма тра да је „пи та ње ‘тек ста’“ нео дво ји во од „пи та ња ети ке“ и да је „упра во по-
вра так ра зу ма, а не смрт књи жев но сти (и са њом, ко лапс ци ви ли за ци је), оно до че га 
пост мо дер ни стич ка књи жев на те о ри ја у бу дућ но сти још мо же до ве сти“ (422. и 424). 

40 С. Вла див-Гло вер, нав. де ло, 7-9.
41 Нав. де ло, 27-28. (нап. 20-26) и 15-18.
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„не где дру где“ од се бе, а нај зна чај ни ји мо ме нат у ње го вом кон сти ту и са њу 
је сте – иден ти фи ка ци ја с објек том. Ла ка нов ски „рас це пље ни су бјект“ не ги-
ра кар те зи јан ско схва та ње су бјек та као co gi to-а. Ње го ва је це ло ви тост пре-
ки ну та је зи ком – Не све сним струк ту ри са ним као је зик, чи ја је дру га стра на 
„ру па“ или „пра зни на“. 

Ако по сто ји де ло ко је ту пра зни ну иде ал но илу стру је, он да је то Ки шов 
Пе шча ник, ко ји бес крај ном игром при по ве да ња чи ни на лич је де ри ди јан ске 
бес крај не игре зна че ња42 и до во ди у пи та ње број не „Ве ли ке на ра ци је“ чо ве-
чан ства, али их се сâмо не од ри че. Ли о тар је за то с пра вом кон ста то вао: 
„Умет ник или пи сац пост мо дер не у по ло жа ју је фи ло зо фа: текст ко ји пи ше, 
де ло ко је ства ра, ни су во ђе ни већ ус по ста вље ним пра ви ли ма, па се о њи ма 
не мо же су ди ти на осно ву јед ног од ре ђе ног су да, од но сно да се на тај текст, 
на то де ло при ме не по зна те ка те го ри је. Та пра ви ла и те ка те го ри је су оно за 
чим са мо де ло тра га.“43 
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Mir ja na BE ČEJ SKI 

„dI A LOG wITH THE FAT HER  
„OR „PA RA dO xAL –IsM“44

(mo der nism and Postmo der nism)

Sum mary

Having relied on several capital oeuvres, and on some overviews of small-scale 
endeavouring to approach this problem in objective manner – aesthetic, literary-
historical and cult urological (sociological) studies/treaties on the relationship 
between modernism and postmodernism, definition, distinctive features, range of 
concepts and temporal duration (with theorist who see them as periodization con-
cepts) – we are looking at the main points of the dispute and distinctive features 
of the mentioned phenomena. The objective is not to be only polemics itself, but 
the creation of theoric context for one specific problem examining: is it possible to 
determine, based on separate features, some oeuvre of a writer is to be modernistic 
or post-modernistic one, or which appears to be paradoxal – both of them? The 
second case means the contestation to post-modernism of new literary (cultural) 
paradigm, and its comprehension as the radicalised continuity of modernism espe-
cially regarding creative and critical techniques.

In order to clarify this problem we will try to give the contribution by observ-
ing the Freestone in the context of (post) modernistic, contemporary aesthetic and 
poetic studies. That study will be published in the next issue of Baština.

Key words: modernism, post-modernism, „great narrations”, contradiction, co-
existence, differences, post-historism, metalanguage, self-reflection, parody. 
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од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.

44 This es say was de sig ned as the first the o re tic part of the study “Fre e sto ne of Da ni lo Kiš in 
the Con text of Con tem po rary Aest he tic and Po e tic Stu di es”, whi le the se cond one, as the 
ap plied re vi ew of the no vel, will be pu blis hed in the se cond is sue of Ba šti na. 


