
325

ПЕ ТЕР ЗА ЈАЦ

КЊИ ЖЕВ НА ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈА КАО  
СИ НОП ТИЧ КА КАР ТА

1

Не ћу да по ста вљам пи та ње о по сто ја њу или не по ста ја њу 
исто ри је ко је сто ји на по чет ку сва ке рас пра ве о сми слу књи жев не 
исто ри о гра фи је. По ла зим од јед но став не пре ми се Вал те ра Гра
скам па да је књи жев на исто ри о гра фи ја по ку шај ори јен ти са ња у 
исто ри ји и у овом сми слу она је ње на кар та.1 При то ме сам ве о ма 
све стан прин ци пи јел не раз ли ке „из ме ђу име на и име но ва не ства
ри, или из ме ђу кар те и те ри то ри је”.2 Ин те ре со ва ће ме пи та ње о 
ка квој кар ти се ра ди, шта на њој бе ле жим и че му тре ба да слу жи.

Пр ви про блем на ста је код пи та ња че му књи жев на исто ри о гра
фи ја тре ба да слу жи. По сто ји ве ли ки број уз ре чи ца на те му зна
ча ја про шло сти за са да шњост и бу дућ ност. Јед на од нај че шће ци
ти ра них до ла зи из пе ра Џор џа Ор ве ла: „Ко кон тро ли ше про шлост, 
кон тро ли ше бу дућ ност, ко кон тро ли ше са да шњост, кон тро ли ше 
и про шлост.” Из овог со кра тов ског си ло ги зма он да про ис ти че да 
онај ко кон тро ли ше бу дућ ност исто риј ски вла да са да шњо шћу.

Ни је ми ста ло до си ло ги зма већ до ре чи кон тро ли са ти на 
осно ву ко је Ор вел од ре ђу је од нос про шло сти и бу дућ но сти. Он 
го во ри о кон тро ли са њу, о вла да њу си лом и о те ле о ло шком од но су 
пре ма исто ри ји ко ји се за сни ва на кон струк ту исто риј ске не из бе
жно сти. Ор ве лов при ступ је ти пич но мо де ран. На про шлост, на
и ме, по ње му гле да мо не та ко да би смо је са вла да ли, већ да би смо 
овла да ли њо ме, при че му свр ха овла да ва ња је сте de fac to во ља да 

1 W. Gras skamp, Ist die Mo der ne ei ne Epoc he?, in: Post mo der ne. Ei ne Bi lanz, 
in: Mer kur, 1998, Heft 9/10.

2 G. Ba te son, Ge ist und Na tur, Su hr kamp, Frank furt 1987.
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се овла да са да шњо шћу и бу дућ но шћу. Кључ ни про блем исто ри је, 
па и књи жев не исто ри је, код ова квог схва та ња пи та ња вла сти је
сте сле де ћи: по сед ник са вре ме не и бу ду ће по ли тич ке, прав не и 
кул тур не вла сти је сте онај ко има власт над про шло шћу.

Исто ри о гра фи ја 19. ве ка, али у ве ли кој ме ри и 20. ве ка, по лази 
од ове пре ми се. Од но си се то на оп шту исто ри ју, исто ри ју кул ту
ре, књи жев но сти, а по себ но на исто ри ју на ци о нал не књи жев но сти. 
На ци о нал на исто ри ја, и исто ри је на ци о нал них књи жев но сти, ка ко 
их по зна је мо од 19. ве ка и ка ко се у по зи ти ви стич кој тра ди ци ји 
пи шу и да нас, по ла зе од моћ нич ке пре тен зи је: ко у њи ма вла да вре
ме ном, за у зе ће их и те ри то ри јал но. Исто ри је на ци о нал них књи жев
но сти до ду ше у пр вом пла ну је су при ча ко ја се од и гра ва у вре ме ну, 
али њи хо ва свр ха је сте кул тур но по се до ва ње од но сно при сва ја ње 
од ре ђе не те ри то ри је, при че му ва жи да за у зи ма ње про шло сти на 
од го ва ра ју ћој те ри то ри ји зна чи вла да ње њо ме у са да шњо сти, али 
на ро чи то у бу дућ но сти.

Мо дер на исто ри ја, ко ја је са став ни део мо дер ни за тор ског про
це са, она ква ка кву је по зна је мо од кра ја 18. ве ка, по ла зи од ка у зал
нофунк ци о нал ног и те ле о ло шког схва та ња. Основ ни кри те ри јум 
ње ног пи са ња је сте про ме на, и то ли не ар на про ме на, ка бо љем. 
На то ме се за сни ва пред ста ва не пре ста ног на прет ка ко ји – по јед
но ста вље но ре че но – не зна чи ни шта дру го не го кван ти та тив ну 
или ква ли та тив ну про ме ну, по и ма ну као раст и пре лаз из ни жег 
ста ди ју ма у ви ши.

Књи жев но и сто риј ски се ова кав про цес схва та као раз ме на и 
за ме на го рег си сте ма бо љим. Ре а ли зам сме њу је ро ман ти зам, овај 
опет сме њу је мо дер на, њу аван гар да, а ову опет пост мо дер на. При 
то ме се у ти ши ни прет по ста вља да овај про цес ства ра од ре ђе ну 
сук це сив ност и кон ти ну тет на прет ка. Про блем ова квог схва та ња 
исто ри је је сте пи та ње пре сло ја ва ња, пре ме шта ња це лих ком плек
са сло је ва, про блем пре ло ма, фрак ту ра, руп ту ра, дис кон ти ну и те
та ко ји ства ра ју са свим друк чи ју ар хе о ло ги ју про шло сти.3 

Исто ри ју књи жев но сти су схва та ли – а при сут но је то до да
нас, иа ко че сто скри ве но – као са став ни део на ци о нал не бор бе за 
кул тур ну али и ствар ну те ри то ри ју, а пре све га као бор бу за то да 
ова те ри то ри ја не бу де под ло жна сум њи, да бу де оси гу ра на, трај на 
и ста бил на. По бе ђи вао је у њој онај ко је бо ље успе вао да на мет не 
сво ју пред ста ву о то ме шта зна чи „ви ше или ма ње”, „бо ље или 
го ре”. Уза јам ни пре се ци и про жи ма ња по је ди них про сто ра, дис кон
ти ну и те ти, руп ту ре и пре ло ми у ова квој бор би зна чи ли су гу би так, 

3 O. Če pan, „Vzťahy v literárnom vývi ne”, in: Sla vi ca Slo va ca, 14, 1979, č. 4, 
s. 364–365; G. Di diHur ber man, Nin fa mo der na, Agi te/Fra , Pra ha 2009.
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и за то у исто ри ја ма на ци о нал них књи жев но сти ни су има ли ме ста. 
Све што је по сто ја ло у окви ру на ци о нал не књи жев но сти би ло је 
по ста вље но у кон ти ну и те ту из ван окви ра на ци о нал не књи жев но
сти био је пра зан про стор.

У са да шњо сти све ак ту ел ни је по ста је пи та ње на чи на пи са ња 
исто ри је књи жев но сти. Књи жев ност је пре ста ла да вр ши уло гу 
сред ства мо ћи, њу је пре у зео ути цај на ми шље ње и осе ћа ње из обла
сти ре кла ма и ме ди ја, обра зо ва ња, ре ли ги је, ду шев ног здра вља.4 
До ми ни ра ју кул тур не тех ни ке за бе ле шке, по ве за не са дру гим ме
ди ји ма као пи смом.5 Пу ни сми сао и функ ци ја пи са ња исто ри је 
књи жев но сти гу би сво ју кул тур ну очи глед ност кључ ног са став ног 
де ла сва ко днев ног утвр ђи ва ња на ци о нал ног по го на, што је би ло 
при сут но у 19. и 20. ве ку.

Дру ги про блем на ста је код са мог пи та ња о то ме да ли има 
сми сла по сма тра ти исто ри ју књи жев но сти као кар ту. У исто ри ји 
на и ме до ми ни ра вре ме, у кар та ма про стор. Али већ је Ро ман Ја коб
сон у раз го во ру са Кри сти ном По мор ском у ве зи с овим при ме тио 
да „ако се из на шег при сту па је зич ком си сте му из гу би мит о не
по крет но сти а у ана ли зу је зич ких си сте ма ула зи као уну тра шњи 
фак тор вре ме (...), мо ра мо у округ уну тра шњих је зич ких фак то ра 
увр сти ти и про стор”.6 Карл Шле гел је не дав но по ме нуо овај про
сто р ни из раз као spa cial turn7, при че му ни је ми слио на пост мо дер
но про сто ри са ње вре ме на, већ на то да се вре ме од и гра ва у про
сто ру, да не по сто ји не ка стрикт но оме ђе на оштра гра ни ца из ме ђу 
про сто ра и вре ме на, да је од нос ме ђу њи ма кли зни и да ни је мо
гу ће „утвр ди ти су штин ску, ап со лут ну гра ни цу из ме ђу пој мо ва 
ог њи шта про ме на и зо на њи хо ве екс пан зи је”.8 

С тим је у ве зи и сле де ће пи та ње: ка ко за ми шља мо сам про
стор? По и ма мо ли га као не што чвр сто, твр до, са не при ме њи вим 
ко о р ди на та ма, или као кли зно, пул са ци о но, си ноп тич ко кре та ње 
са ви ше про мен љи вих? У ова ква си ноп тич ка кре та ња мо гу се свр
ста ти, на при мер, ми стич ко от кро ве ње, кон тем пла ци ја, ин тер пре
та ци ја и пре вод, а из ра зи то си ноп тич ког ка рак те ра је сте ин тер
тек сту ал ност.

Ова кву фор му има ју и си ноп тич ке кар те. Ва зду шна си ноп
тич ка кар та је сте „жи ва мре жа не ба ко ја не за хва та ви дљи ви свет, 

4 K. Taylorová, Brain Was hing. Ma ni pu la ce s myšlením, Li dové no viny, Pra ha 
2006.

5 F. A. Kit tler, Aufschre i besyste me 1800 · 1900, Wil helm Fink 1985, vi er te, 
vollständig übe rar be i te te Ne u a u fla ge, München 2003.

6 R. Ja kob son, Di a log, Če sko slo venský spi so va tel, Pra ha 1992.
7 K. Schlögel, Im Ra u me le sen wir die Ze it, Carl Han ser Ver lag, München –Wi en 

2003.
8 R. Ja kob son, ibid.
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пре део”, ова ква кар та ни је ста тич ка то по ло шка де скрип ци ја ко ју 
пред ста вља кла сич на кар та већ, су прот но то ме, „ди ја грам ко ји 
осци ли ра из ме ђу те жње да се опи ше и ви зу ел но об у хва ти не ви
дљи ви ва зду шни оке ан по сред ством ге о ме триј ске скра ће ни це и 
не пре ста но про мен љи вог ди на мич ног и не ста бил ног про сто ра 
ко ји се опи ре би ло ка квом ег закт ном опи си ва њу; по ве зу ју га хао
тич ни про це си са по рет ком ко ји ге не ри ше ра зно род не си ноп тич ке 
објек те”.9 Си ноп тич ка кар та је пул са ци о на и од го ва ра на пи та ње 
да ли је мо гу ћа пул са ци о на исто ри ја књи жев но сти.10 

2

За си ноп тич ке кар те је ка рак те ри стич на па ра лел ност, ко ин
ци ден ци ја кре та ња у вре ме ну и про сто ру. Ства ра ње си ноп тич ких 
ка ра та је сте по ку шај пре ва зи ла же ња апо ри је из ме ђу вре ме на и 
про сто ра, из ме ђу ди ја хро ни је и син хро ни је.

Ако го во рим о књи жев ној исто ри о гра фи ји као о си ноп тич кој 
кар ти, по ве зу јем то са два пре о кре та: не схва там књи жев ну исто
ри ју као фор му вла да ња већ ори јен та ци је, и не схва там је као 
сук це сив ност ли не ар них про ме на већ као ин тер фе рен ци јал ни, 
ди на мич ни про цес ди фе рен ци ја ци је11 и не пре ста но ства ра ње раз
ли чи то сти12, при че му се не ра ди о вре ме ну већ о про сто ру раз
ли ко ва ња. То зна чи пре ла зак од те ле о ло шког схва та ња књи жев не 
исто ри о гра фи је ка ње ном схва та њу као књи жев не ме мо ри је и ње
ног ар хи ва.

Из ме ђу при ро де и исто ри је раз ли ку је мо ре кур зив ну фор му лу 
по на вља ња и ва ри ја ци је. У исто ри ји да ље раз ли ку је мо по на вља
ње и ва ри ја ци је пре ма том истом кри те ри ју му. На основ ном ни воу 
то зна чи по на вља ње као ри ту ал на ко хе рен ци ја и ва ри ја ци ја као 
тек стов на ко хе рен ци ја; на спе ци фич ном ни воу – по на вља ње као 
ства ра ње ка но на, ва ри ја ци ја као хи по леп са.13 

Ре тор ска фи гу ра на до ве зи ва ња на прет ход но и исто ри је у 
ужем сми слу упра во је хи по леп са, као фи гу ра при бли жа ва ња исти
ни: „Њен основ ни прин цип се са сто ји у то ме да се исти ни мо же мо 
при бли жи ти са мо ако се осло бо ди мо вар љи ве же ље да увек по чи
ње мо од по чет ка; ако по ста не мо све сни да се ра ђа мо у од ре ђе ном 
дис кур су ко ји те че, ви де ће мо ка ко про ти чу по је ди ни прав ци и 

9 P. Ma te jo vič, Synop ti ci, Kal li gram, Bra ti sla va 2000.
10 P. Za jac, „Exi stu je ni e čo ako pul začné de jiny li te ratúry?”, in: Slovenská li te -

ratúra , roč. 40, 1993, č. 6, s. 417‒424.
11 M. Seel, Ei ne Ästhetik der Na tur, Su hr kamp, Frank furt 1996.
12 V. Bi ti, „Dějiny ja ko li te ra tu ra – li te ra tu ra ja ko dějiny”, In: Kri tický sborník, 

1996, 16.
13 J. As smann, Kulturní paměť, Pra ha 2001.
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на у чи ће мо да се све сно, са раз у ме ва њем на до ве зу је мо на оно што 
су ре кли пред го вор ни ци”. Осно ва хи по леп се су „по ле мич ки, аго
ни стич ки прин ци пи ко ји од ре ђу ју одређене так ми чар ске усло ве 
ме ђу тек сто ви ма”.14 

У усло ви ма хи по леп тич ке ко му ни ка ци је пи сме на кул ту ра се 
пре тва ра у кул ту ру кон флик та. Аме рич ки кла сич ни фи ло лог Х. 
фон Ста ден је, пре ма Асма но вом све до че њу, на зи ва „аго ни стич ком 
ин тер тек сту ал но шћу”.

Књи жев на исто ри о гра фи ја као ства ра ње књи жев не ме мо ри
је има функ ци ју ар хи ва ко ји не пре ста но ре кон стру и ше мо (скла ди
шти мо, чу ва мо), кон стру и ше мо (ва ди мо и ре ђа мо, се лек ту је мо и 
ком би ну је мо) и де кон стру и ше мо (пре вред ну је мо и ру ши мо ста ро 
уре ђе ње и по нов но уре ђу је мо).

Основ ни про блем у ве зи са пој мом ар хи ва по чи ва у раз ли чи
том на чи ну ства ра ња ар хи ва (му зе ја, спо мензби р ки, би бли о те ка, 
де по зи та, га ле ри ја) у 18. и 19. ве ку, кад су осни ва ни, и да нас.

У 19. ве ку би ло је по треб но ар хив ство ри ти, ка та ло ги са ти, 
ка те го ри са ти, по ре ди ти из те шко при сту пач них тра го ва, оти са ка, 
зна ко ва и на го ве шта ја, од ло ма ка, фраг ме на та, раз ли чи тих ти по ва 
не пот пу них, ско ро уни ште них или оште ће них бе ле жа ка, до ку ме
на та, чи ње ни ца, за о став шти на. Из по је ди них не пот пу них puz zle 
до ин тер пре та ци јом је ства ра на пот пу на сли ка ко ја је тре ба ло да 
бу де це ло ви та и ком плек сна.

Да нас има мо су про тан про блем. По се ду је мо мно штво ви зу
ел них и тек сту ал них бе ле шки, до ку ме на та, све до чан ста ва, ин тер
пре та ци ја. Про блем је ори јен ти са ти се у њи ма, би ра ти из њих, се лек
то ва ти и ели ми ни са ти, до во ди ти их у ред, ства ра ти ме ђу њи ма 
но ве ве зе и хи је рар хи је. За књи жев ног исто ри ча ра се ства ра ви ше 
сло је ва при мар них и се кун дар них тек сто ва, а од њих он да књи жев
но и сто риј ски па лимп се сти ко ји се ства ра ју ин тер тек сту ал но, па ра
тек сту ал но, ме та тек сту ал но, хи пер тек сту ал но и ар хи тек сту ал но.15 

Про блем књи жев но и сто риј ских па лимп се ста је сте у раз ли
чи том од но су но вих тек сто ва пре ма ста рим: мо же мо се тру ди ти да 
их по се ћа њу ре кон стру и ше мо, по но во их афи р ма тив но или кон
тро верз но кон стру и ше мо на осно ву из вор не кон струк ци је, или да 
их де кон стру и ше мо. При то ме де кон струк ци ја мо же да се од ви ја 
на два на чи на: да во ди ка пу ком раз ла га њу, де струк ци ји ста ре 
кон струк ци је, или да бу де ње на де кон струк тив на суб вер зи ја са 
след бе ном рекон струк ци јом.

14 Ibid.
15 G. Ge net te, Pa limp se ste. Die Li te ra tur auf zwe i ter Stu fe, Su hr kamp, Frank

furt 1993.
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Са свим је он да очи то да наш про блем ни је да са вла да мо исто
ри ју, већ да њо ме вла да мо. Јед но став но за то што нам у ар хи ву не
пре ста но не што из про шло сти не до ста је, јер се из гу би ло, или се 
за бо ра вило од но сно из бри са ло, а не што из са да шњо сти у њој је 
су ви шно, јер пред на ма је су ви ше об у хва ће ног ма те ри ја ла. Али 
на ро чи то због то га што не же ли мо да при сво ји мо про шлост, да је 
ство ри мо пре ма свом ли ку, већ да се у њу учла ни мо, јер са мо та ко 
мо же мо да бу де мо њен са став ни део.

Исто ри ја књи жев но сти као фор ма ства ра ња кул тур не ме мо
ри је је сте по ку шај да се, уз кон тем пла тив но окре та ње пре ма се би 
и ме ди та ци ји о се би, од го во ри на кла сич на пи та ња: Ода кле до ла
зи мо? Ко смо? Ку да иде мо? То окре  тање пре ма се би за књи жев ног 
исто ри ча ра је сте „стра ва под стак ну та спо соб но шћу фан та зи је да 
се от кри је оно ствар но, да се у то по сум ња и да се пре ко ра чи гра
ни ца из ме ђу смр ти и жи во та”.16 

Су штин ски пре о крет ова квог по ступ ка са сто ји се у то ме што 
у пр вом слу ча ју про шлост по ста је са став ни део на шег ин те ре со
ва ња, кре ће мо се ли не ар но од про шло сти ка са да шњо сти, као да 
смо у сва ком исто риј ском тре нут ку ње го ви са вре ме ни ци и све до
ци, из про шло сти би ра мо оно за шта ми сли мо да тре ба да бу де 
при сут но у са да шњо сти, јер је то зна чај но за моћ, док нас у дру гом 
слу ча ју за ни ма да по ста не мо са став ни део исто ри је. Кре ће мо се 
пул са ци о но, си ноп тич ки, од са да шњо сти ка про шло сти, спу шта
мо се у ар хив ар хе о ло шке сон де и тра жи мо у пра зни ни оно што је 
за нас жи во. Са да шњост ста вља мо у ар хив уз про шлост, да би смо 
је већ као про шлост у на ста ја њу на пра ви ли при сут ном за бу дућ
ност. При то ме се у ар хи ву ори јен ти ше мо та ко да „пре ко ра чи мо 
гра ни цу од смр ти ка жи во ту”. Исто ри ја књи жев но сти он да за нас 
је сте пут од за бо ра ва ка се ћа њу, од ре тор ске фи гу ре ob li via ка ре
тор ској фи гу ри me mo ria.

У пр вом слу ча ју пра ви мо стал но но ве и но ве кар те пре ма 
сво јим тре нут ним по тре ба ма, у дру гом уцр та ва мо, пре цр та ва мо 
и до цр та ва мо у кар те стал но но ве и но ве тач ке, мре же, ре ла ци је, 
ве зе, од но се.

Књи жев ну исто ри о гра фи ју мо же мо пи са ти она ко ка ко се цр та 
кла сич на или си ноп тич ка кар та. Кла сич на кар та при ка зу је раш
чла ње ност и сло је ви тост те ре на, си ноп тич ка кар та је ди на мич на, 
„кар то гра фи ше про стор из над пре де ла, при че му ви ше го во ри о 
не ви дљи вом све ту чи ја је струк ту ра ве о ма крх ка, осци лује из
ме ђу за ко ни то сти и слу чај но сти, из ме ђу спо ља шњег и уну тра шњег, 
из ме ђу рав но те же и љу ља ња”.17 Ме та фо рич ки је раз ли ку из ме ђу 

16 S. Gre en blatt, Was ist Li te ra tur geschic hte?, Su hr kamp, Frank fu rt 2000.
17 P. Ma te jo vič, Synop ti ci.
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оба ти па ка ра та Па вел Ма те јо вич ова ко опи сао: „Си ноп тич ке кар те 
се раз ли ку ју од за тво ре них и ста тич ких струк ту ра ко је су фик си
ра не у ре ал ном про сто ру и тра же не ло ка ли зо ва не пра зне про сто ре, 
нул те тач ке и син гу лар но сти од ко јих се не из во ди са мо фи зи кал
но би ће све та већ и на ста нак са мог ко смо са. Си ноп тич ке кар те су 
су прот но то ме, отво ре не, ди на мич не, не при ка зу ју ста тич ке струк
ту ре или по вр ши не већ су ви ше те ку ће.”18 

Струк ту ра си ноп тич ких ка ра та ни је струк ту ра чвр стог кри
ста ла, већ струк ту ра про ла же ња обла ка. За раз ли ку од кла сич не 
кар те ко ја мо же да при ка же са мо оно што је на не кој те ри то ри ји 
не про мен љи во, си ноп тич ке кар те при ка зу ју те ри то ри ју у кре та њу.

За кла сич не кар те је ка рак те ри стич но при ка зи ва ње про сто ра 
без вре ме на, си ноп тич ке кар те при ка зу ју про стор у вре ме ну. При 
то ме ни је про мен љи во са мо вре ме, већ и про стор, ко ји не ма чвр сте 
гра ни це, сма њу је се и ши ри, про жи ма се уза јам но са дру гим про
сто ри ма. Мо же мо их по ре ди ти са Ба р то вом за ми сли „пра зног сре
ди шта си сте ма ко ји пул си ра, и ко ји је, упр кос то ме што је не ви дљив, 
ње гов сву где при сут ни са сто јак”.19 

За кла сич ну те ле о ло шку и ли не ар но ори јен ти са ну исто ри о
гра фи ју ка рак те ри стич но је при ка зи ва ње вре ме на у за тво ре ним 
и ста тич ким струк ту ра ма не про мен љи вог, вла сти тог про сто ра, 
од но сно вре ме на на на чин ма тр јо шке, где се је дан про стор ста вља 
у дру ги, а нај ве ћа ма тр јо шка са да шњо сти гу та све оста ле. За си ноп
тич ку књи жев ну исто ри о гра фи ју ка рак те ри стич но је пре сло ја ва-
ње вре ме на, пре ме шта ње це лих ком плек са сло је ва и те ри то ри ја 
у кре та њу. Ова ква исто ри ја књи жев но сти мо же се на зва ти пул
са ци о ном од но сно треп тај ном.

С овим у ве зи би тан је по јам при бли жа ва ња. Хи по леп са као 
ре то рич ка фи гу ра при бли жа ва ња ра чу на с тим да си ноп тич ке 
кар те увек мо гу да бу ду са мо про бли жне, ни кад не мо гу да бу ду 
бор хе сов ске кар те у раз ме ри 1:1, јер би те ри то ри ја на њи ма мо ра
ла да се сје ди ни с кар том. Раз ли ка из ме ђу те ри то ри је и кар те би се 
из бри са ла, кар та би по ста ла са ма те ри то ри ја, али као кар та би ла 
би не у по тре бљи ва.

Фи гу ра хи по леп се ра чу на пак и са ка рак те ром кул тур не ме
мо ри је и ње ног ар хи ви ра ња. Oral hi story је са став ни део ства ра ња 
кул тур не ме мо ри је, са ме ром по у зда но сти или не по у зда но сти ко ју 
у се би но се лич на све до чан ства. Знат ну ме ру при бли жно сти има ју 

18 P. Ma te jo vič, Synop sien, in: Jeff Ber nard, Pe ter Grzybek, An ton Pokrivčák, 
Glo ria Wit halm (Hrsg.): Form – Struk tur – Kom po si tion. Prag ma tik & Re zep tion, 
Se mi o tische Be ric hte, Wi en, Jg. 26, 1‒4/2002.

19 R. Bart hes, Roz koš z tex tu, Slo venský spi so va teľ, Bra ti sla va, 1994, s. 59–60; 
P. Ma te jo vič, Synop ti ci; P. Ma te jo vič, Synop sien.
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пак и за бе ле же не и ар хи ви ра не чи ње ни це, ис пра ве и до ку мен та. 
Че сто ни је си гур на њи хо ва ау тен тич ност, очи та је не са мо се лек
тив ност њи хо вог сме шта ња у ар хив и за ви сност од сре ђе но сти, ка
та ло ги за ци је, ка те го ри за ци је, хи је ра р хи за ци је већ и се лек тив ност 
би ра ња из ар хи ва и раз ли чи те фор ме ис пра вља ња чи ње ни ца и 
ве за, њи хо ва пе р фор ма ци ја, ме ди јал на ин сце на ци ја, си му ли ра ње 
и ма ни пу ла ци ја.

Постструк ту ра ли стич ка ра ди кал на де кон струк ци ја исто ри је, 
чак до ње ног уки да ња, је сте од го вор на очај ничку и не ис пу њи ву 
же љу исто риј ског по зи ти ви зма да се на пи ше пот пу на, ствар но сно 
тач на и ап со лут но исти ни та исто ри ја, али и на струк ту ра ли стич ки 
про блем на по на ста тич ких, за тво ре них струк ту ра и отво ре них, 
ди на мич ких про це са. На су прот ра ди кал но не га тив ној де кон струк
ци ји исто ри је мо же се по ну ди ти ма ње сен за ци о нал на, си ноп тич ка, 
пул са ци о на пред ста ва исто ри је.

Ка те го ри ја хи по леп се, при бли жа ва ња али и при бли жно сти 
по ста вља се би скром ни ји али прак тич но оства рив циљ: не од ба
ци ти мо гућ ност ства ра ња кул тур не ме мо ри је, има ти сме ло сти да 
се на пи ше књи жев на исто ри ја и уз ри зик да ће ре зул тат би ти са мо 
је дан од мо гу ћих по ку ша ја да се у еви ден ти ра ној и за бе ле же ној 
фор ми ство ри књи жев на ме мо ри ја, уз свест да она, ма да не тре ба 
да слу жи ра зним ма ни пу ла ци ја ма, мо ра да из бег не и ма ни лу па
тив но вла да ње и дис по ни ра ње. Из раз ове не ди спо ни ра но сти је сте 
Де ри дин по јам тра га, ка ко га ин тер пре ти ра Рај нхард Мар грај тер: 
„Траг је не што чи ме се не мо же вла да ти, дис по ни ра ти, а исто вре
ме но не што по треб но, че га се не од ри че мо.”20 

3

Си ноп тич ке кар те при ка зу ју па ра лел на кре та ња у вре ме ну 
и про сто ру. Али ако за ми сао књи жев не исто ри о гра фи је као си ноп
тич ке кар те не тре ба да бу де са мо ме та фо ра, тре ба јој да ти очи ти ји 
са др жај.

Кључ ни по јам за си ноп тич ко схва та ње књи жев не исто ри о гра
фи је је сте по јам ди на мич ких ин тер фе рен ци ја. Пој мо ви ди на мич ких 
ин тер фе рен ци ја и си ноп тич ких про це са су си но ним ни. Њи хо ва 
основ на за јед нич ка осо би на је то што иза зи ва ју треп та је ко ји ме ња ју 
уну тра шње уре ђе ње по је ди них дис кур са или во де ка њи хо вој про
ме ни. Су шти ну си ноп тич ке ме то де фор му ли сао је П. Ма те јо вич: 
„То је ана ли за за сно ва на на по ре ђе њу: код си ноп тич ке ана ли зе не 
про у ча ва мо са мо вред но сти истог еле мен та на ви ше ме ста већ и 

20 R. Mar gre i ter, Er fa hrung und Mystik, Aka de mie Ver lag, Ber lin 1997.
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вред но сти раз ли чи тих еле ме на та на том истом ме сту и вред но сти 
раз ли чи тих еле ме на та на раз ли чи тим ме сти ма. На јед ној стра ни 
на ла зи мо ин ва ри јан те (ша бло не), а на дру гој ди фе рен ци је ме ђу 
по је ди ним еле мен ти ма ко ји уза јам но ко ег зи сти ра ју.”21 

Ди на мич ки ин тер фе рен ци јал ни про це си има ју не ко ли ко за
јед нич ких ка рак те ри сти ка: (1) од и гра ва ју се у отво ре ним си сте ми
ма би ла те рал ног ка рак те ра – си сте ми у њи ма су уре ђе ни це ли на ма 
а исто вре ме но са став ним де ло ви ма ком плек сни јих си сте ма, и то у 
окви ру да тог си сте ма, као и у од но су пре ма сво јој око ли ни; (2) оди
гра ва ју се у тран сак тив ним си сте ми ма у ко ји ма до ла зи до уза јам
ног де ло ва ња мно го бр ој них, уза јам но за ви сних еле ме на та и суп си
сте ма; (3) са свим друк чи је ми кро скоп ско до га ђа ње мо же да во ди до 
истог ма кро скоп ског уре ђе ња си сте ма; (4) у окви ру си сте ма не пре
ста но на ста ју слу чај на (флук ту а ци о на) кре та ња ко ја има ју прин ци
пи јел но зна че ње за уну тра шњу про ме ну си сте ма; (5) у си сте ми ма 
се у пу ној ме ри де ша ва ју треп тај на (ре зо нант на, та ла са ста, осци
ла ци о на, пул са ци о на кре та ња); (6) у гра нич ним, вр тло жним стањи
ма до ла зи, као у оку ура га на, до сме не це лог си сте ма и дис кур са.22 

Ин тер фе рен ци јал ни ка так тер књи жев не исто ри о гра фи је као 
си ноп тич ке кар те нај бо ље из ра жа ва пре фикс по ли- у пој мо ви ма 
по ли функ ци о нал ност, по ли фо кал ност, по ли пер спек тив ност, по ли
хро ност и по ли те ри то ри јал ност. Упра во ове ин тер фе рен ци је по ред 
ин ва ри јант но сти на гла ша ва ју мно го бр ој ност и ди фе рен ци ра ност 
од но са и ве за ко ји ства ра ју по је ди не књи жев не дис кур се, кон фи
гу ра ци је и њи хо ву ди на ми ку.

По ли функ ци о нал ност ра чу на с тим да у сва ком чво ру раз до
бља, у ко јем на ста ју основ не ка рак те ри сти ке дис кур са, мо же да 
по сто ји раз ли чи та кон фи гу ра ци ја тек сто ва ко ја пре ла зи из ре зер
во а ра (ар хи ва) у ре пер то ар оно вре ме них књи жев них тек сто ва. Кад 
го во ри мо о кул тур но и сто риј ском по гле ду на књи жев ност, то зна чи 
да се мо ра мо усред сре ди ти не са мо на тек сто ве са при мар но естет
ском функ ци јом и на раз ли чи те ти по ве се кун дар но есте ти зо ва них 
тек сто ва не го, на осно ву њи хо вог ре ал ног кул тур но и сто риј ског 
вред но ва ња у по је ди ним раз до бљи ма, и на тек сто ве са функ ци јом 
раз ли чи том од естет ске.

По ли фо кал ност је из раз по ма ка до ко јих до ла зи код по гле да 
на књи жев ни текст као це ли ну и на текст као са став ни део књи жев
но сти и кул ту ре. Прин цип по ли фо кал но сти на гла ша ва – на су прот 
по гле ду са раз ли чи тих али увек кон стант них фо ку сних раз да љи на, 
код ко јих се са мо за ме њу ју по је ди ни ста бил ни објек ти ви – мо ме

21 P. Ma te jo vič, Synop sien.
22 P. Za jac, ibid.
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нат зу ми ра ња, код ко јег се теч но ме ња ју фо ку сне раз да љи не и пре
ла зи из ме ђу њих по ста ју кли зни.

По ли пер спек тив ност зна чи кли зну про ме ну угла гле да ња. 
Књи жев ни тек сто ви ни су са мо са став ни део књи жев ног већ и кул-
тур ног ар хи ва. Кул ту ра је прин ци пи јел но и изну тра ди фе рен ци
ра ни си стем: „ (...) о ми ни мал ном кул тур ном мо де лу го во ри мо кад 
је у пи та њу ин фор ма ци ја из два раз ли чи та ка на ла. (...) Кул ту ра, 
је зик, текст и на ша свест функ ци о ни шу у два сме ра. На јед ној стра
ни ства ра ју уни фи ко ва не се ми о тич ке си ту а ци је ко је га ран ту ју 
ства ра ње но вих тек сто ва, но вих ин фор ма ци ја, а на дру гој стра ни 
де у ни фи ко ва ну се ми о тич ку си ту а ци ју ко ја га ран ту је ства ра ње 
но вих тек сто ва, но вих ин фор ма ци ја.”23 Ово је исто вре ме но и ин тер
фе рен ци јал ни си стем: „По је ди ни зна ков ни си сте ми ин тер фе ри ра ју 
у ре ал но сти људ ске ко му ни ка ци је, на ни воу ап стра хо ва не струк
ту ре не ис ка зу ју са мо ко ре ла тив ну јед на кост фор ми већ упо ста вља
ју исто риј ски про мен љи ве хи је ра р хи је...”24 Ов де спа да ју не са мо 
„ре чи, ре че ни це и тек сто ви већ и сли ке, игре, ри ту а ли, об ре ди и 
ор на мен ти, но шње и те то ви ра ње, је ло и пи ће, мо ну мен ти, зе мље, 
зна ци на пу ту и на гра ни ца ма”.25 

У кул тур ни ар хив спа да ју фор ме све до чан ства као са став ног 
де ла лич ног уче шћа (днев ни ци, ко ре спон ден ци ја, ме мо а ри, се ћа ња, 
лич на све до че ња / oral hi story) ко је Вац лав На вра тил раз ли ку је од 
на уч не ар хе о ло ги је, али и зва нич не бе ле шке и до ку мен ти, а да нас 
у ве ли кој ме ри све фор ме елек трон ских за пи са, да кле све оно што 
ства ра кул ту ру се ћа ња.

Ов де спа да ју и сим бо ли (за ста ве, хим не, ју би ле ји, пра зни ци), 
јав ни др жав ни, по ли тич ки, ре пре зен та тив ни, вер ски и кул тур ни 
про сто ри (згра де вла де, згра де пар ла ме на та, град ских ку ћа, па ла те, 
по ште, шко ле, ка сар не, цр кве, му зе ји, га ле ри је, по зо ри шта, ка фа не).

По ли хро ност на гла ша ва мо ме нат ко ји омо гу ћа ва исто ри ча ру 
да при ка же исто вре ме ност не и сто вре ме ног,26 исто вре ме ност или 
не и сто вре ме ност књи жев них дис кур са на раз ли чи тим ме сти ма у 
истом вре ме ну, али и исто вре ме ност и не и сто вре ме ност дис кур са 
на раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма. Бит ну уло гу 
ту игра мо ме нат ин тер тек сту ал но сти и ка рак тер па лимп се ста књи

23 J. Lot man, Bac htin – sein Er be und ak tu el le Pro ble me der Se mi o tik, in: Bernd 
Wil hel mi (Hg.): Ro man und Ge sellschaft, Friedrich–Schiller–Universdität Je na, Je na 
1984.

24 K. Städtke, Kunst als Sprac he – Ju ri Lot mans Be i trag zu ei ner Se mi o tik der 
Kul tur. Nac hwort, in: Ju ri M. Lot man: Kunst als Sprac he, Rec lam, Le ip zig 1981.

25 A. As smann, Das Gedächtnis der Mo der ne am Be i spiel von T. S. Eli ots „The 
Wa ste Land”, in: Re li gi on swis sen schaft und Kul tur kri tik, Di a go nal –Ve r lag, Mar burg 
1991, s. 378.

26 R. Ko sel leck, Ze itschic hten, Su hr kamp Fran fu rt 2000.
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жев них про це са ко јим се у књи жев ном тек сту сук це сив ност вре
ме на пре тва ра у па ра лел ност про сто ра.

По ли те ри то ри јал ност ука зу је на ин тер фе рен ци јал ност про
сто ра ко ји ус по ста вља ју раз ли чи те књи жев не то по гра фи је. Њи хо ва 
те ри то ри ја је сте по е ти ка књи жев ног тек ста и кар то гра фи са ње 
књи жев них то по граф ских кон фи гу ра ци ја. Тра ди ци о нал на исто ри
ја књи жев но сти се пи ше као исто ри ја „на ци о нал не књи жев но сти” 
чи ји оквир чи ни је зик, јед на (че сто исто риј ски фик тив на) те ри то
ри ја, јед на кул тур на тра ди ци ја. Књи жев ни про сто ри у ствар но сти 
су по ли те ри то ри јал ни, у раз ли чи тим раз до бљи ма раз ли чи ти и у 
по је ди ним вре мен ским се квен ца ма ства ра ју раз ли чи те кон тек сте.

То прак тич но зна чи да по сто ји мо гућ ност пи са ња раз ли чи тих 
ти по ва исто ри ја, исто ри је на ци о нал них књи жев но сти, тран сна цио
нал не исто ри је књи жев но сти, исто ри је књи жев них суп си сте ма 
усме ре не на од ре ђе не со ци јал не гру пе и спе ци јал не књи жев не и 
кул тур не функ ци је (исто ри ја деч је књи жев но сти, исто ри ја жен ске 
књи жев но сти, исто ри ја фан та сти ке, исто ри ја пост ко ло ни јал них 
књи жев но сти, исто ри ја ин тер ме ди јал но сти итд.) и то не са мо ин тер
фе рен ци јал не, у уза јам ном про жи ма њу, већ и у фор ма ма уду бље
ња и до не ин тер фе рен ци јал них пре се ца ња, до до ди ра на до дир ним 
по вр ши на ма, али и до не па ра лел не не по ве за но сти и акон тек сту
ал но сти.

У ве зи са ин тер  ферен циј ским, си ноп тич ким ка рак те ром књи
жев не исто ри о гра фи је по сто је две на по ме не. Пр ва се од но си на 
вр сту про ме на. То су пр вен стве но има нент не про ме не си сте ма, за тим 
уну тра шње про ме не си сте ма, из ну ђе не при ти ском спо ља шње сре
ди не и нај зад про ме не усло ва са ме око ли не.27 Све су уза јам но за ви
сне и уза јам но јед на на дру гу де лу ју, иа ко не ма ју увек ин тер фе рен
ци јал ни ка так тер, че сто су у фор ми ин ва зив ног де ло ва ња спо ља шње 
сре ди не на уну тра шњу и не рет ко су јед на од дру ге изо ло ва не.

Дру га на по ме на се од но си на ка рак тер раз вит ка. Си стем ске 
про ме не се од и гра ва ју у прав цу пер ма нент ног ра ста функ ци о нал не 
спе ци фи ка ци је, ком плек сно сти и но р ма ли за ци је не ве ро ват но сти.28 
По ве ћа ва се ме ра естет ске спе ци фич но сти књи жев них тек сто ва, 
али ра сте и ме ра њи хо ве ин тер тек сту ал но сти, ин тер ме ди јал но сти 
и пер фор ма тив но сти, што по ве ћа ва ме ру хе те ро ге но сти и хи брид
но сти књи жев них про це са и ста вља на гла сак на њи хо ву по ве за ност 
са оста лим умет нич ким и кул тур ним про це си ма. Исто вре ме но 
се, с об зи ром на по ве ћа ва ње не пра вил но сти ула же ња по је ди них 

27 G. Ba te son, Ökologie des Ge i stes, Su hr kamp, Frank furt 1985.
28 N. Luh man, Das Pro blem der Epoc hen bil dung und die Evo lu ti on sthe o rie, 

in: Epoc henschwel len und Epoc hen struk tu ren, izd. Gum brecht und U. LinkHe er, 
Su hr kamp, Frank furt 1985.
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по ја ва, по ве ћа ва ме ра кон тин гент но сти, слу чај но сти, не ве ро ват
но сти це лог кул тур ног про це са.

У ве зи са Лу ма но вим кон цеп том сем то га тре ба упо зо ри ти и 
на исто риј ске про ме не ко му ни ка ци је од сег мен тар не у стра ти фи
ка ци о ну, функ ци о нал ну и по ли функ ци о нал ну, по ве за ну и са ши
ре њем по је ди них ти по ва ко му ни ка ци је (го вор, пи смо, сли ка). Ово 
раз ли ко ва ње је од су штин ског зна ча ја. Обе ле жа ва раз до бља су
штин ских про ме на ко му ни ка ци о них фор ми (орал ност – тек сту ал
ност – ви зу ел ност – пер фор ма тив ност). За књи жев ну исто ри о гра
фи ју ва жи да про ме не по је ди них фор ми ко му ни ка ци је и ме ди ја 
ни кад не зна че пот пу ну за ме ну јед них ко му ни ка ци о них фор ми и 
ме ди ја дру гим, већ увек до ла зи до њи хо ве друк чи је кон фи гу ра ци је.

Кључ но пи та ње књи жев не исто ри о гра фи је је сте кон стру и са ње 
по је ди них дис кур са, њи хо ве уну тра шње про ме не и за ме не, да кле 
то што се тра ди ци о нал но на зи ва пе ри о ди за ци јом исто ри је књи жев
но сти. Тра ди ци о нал на ли не ар на за ми сао је јед но став на. По ла зи 
од на прет ка као те мељ не осо би не мо дер ни за ци о ног про це са. Та ко 
се но вим раз до бљем за ме њу је ста ро, оно сâмо ста ри и за ме њу је га 
но во. Сем то га, ова кон цеп ци ја има сна жну тен ден ци ју ка хо мо ге
ни за ци ји по је ди них дис кур са, ка тра же њу њи хо вих до ми нант них 
тен ден ци ја и кул ми на ци ја, по сма тра по је ди на раз до бља као ра ђа ње, 
про цват и рас пад.

У ова квом схва та њу са свим нео б у хва ћен оста је про блем по
је ди них дис кур са као мре же уза јам них мно го број них де ло ва ња и 
ела стич ни си стем са ве о ма по кре тљи вим, ла ко пре ла зним гра ни
ца ма. Из о ста је пи та ње уну тра шњег по ла ри те та, ау тор ске раз ли чи
то сти, раз ли чи то сти гру па, ге не ра ци ја, стру ја и сме ро ва, за бо ра вља 
се на то да је до ми нант на тен ден ци ја, од но сно тач ни је ори јен та
ци ја раз до бља, кон структ спе ци фич ног ка рак те ра са мог дис кур са.

Ела стич ност це лог си сте ма омо гу ћа ва сем то га пер ма нент не 
пре се ке тек сто ва раз ли чи тих функ ци о нал них си сте ма (књи жев
но сти и за ба ве, књи жев но сти и вас пи та ња, књи жев но сти и убе
ђи ва ња, књи жев но сти и са мо ре флек си је, књи жев но сти и го вор не 
ко му ни ка ци је), при че му књи жев ни дис курс чу ва свој ела стич ни 
иден ти тет и у екс трем ним си ту а ци ја ма, у ко ји ма пре у зи ма на се бе 
ме ди јал не фор ме дру гих дис кур са. Ова ела стич ност обез бе ђу је и 
спо соб ност фи гу ра ли зо ва ња пре се ка у све сфе ре жи вот ног све та 
(свет ја ве – свет сна, све стан свет – не све стан свет, ре ал ни свет 
– вир ту ел ни свет – мо гу ћи свет, сва ко днев ни свет – све ча ни свет, 
се ку лар ни свет – са крал ни свет, свет жи вих – свет мр твих) и не пре
ста но ин тер ме ди јал но пре ко ра чи ва ње гра ни ца ли те рар но сти (про
блем гра ма тич ке по е зи је, ка ли граф ске по е зи је, сли ков не пе сме, 
за ум ног је зи ка, нон сен са, по зо ри шта, игре, ба ле та, пе сме, мју зи кла, 
опе ре те, опе ре, фил ма итд.)
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Исту ела стич ност и спо соб ност ап сор бо ва ња ис по ља ва књи
жев ност и у крај њем усред сре ђе њу на вла сти ти има нент ни ка рак тер, 
ка ко је то очи то из исто ри је ли ри ке 20. ве ка, ко ја је на по чет ку 
би ла па ра диг ма мо дер не, а на кра ју је оста ла ње на тек стов на ау то-
ко му ни ка ци о на је рес.

На су прот ела стич но сти на ла зи се по тре ба ста бил но сти це лог 
си сте ма. На ње го вом су прот ном пу тељ ку ја вља се пи та ње књи жев
ног ка но на. Ка нон се мо же схва ти ти на два на чи на: као кар танор ма 
или као кар таори јен та ци ја. По вра так про бле му књи жев ног ка но
на као књи жев ној, естет ској али и кул тур ној вред но сти до стој ној 
пам ће ња на на шој си ноп тич кој кар ти зна чи тра же ње та ча ка ослон ца 
у мо ру ва ри ја ци ја или ба рем пер му та ци ја, као што кре та ње ва зду
шних стру ја и то ко ва од ре ђу је мо пре ма чвр стим тач ка ма на зе мљи.

Ако го во ри мо о ди фе рен ци ја ци ји као од ре ди шном па ра ме тру 
уре ђе но сти књи жев не ме мо ри је, го во ри мо у ства ри о ка рак те ру 
раз ли ка и про ме на ко је из њих про ис ти чу и ко је се ис по ља ва ју у 
вре ме ну и про сто ру. Го во ри ће мо о два ти па про ме на – о они ма код 
ко јих је са чу ва на не си гур на рав но те жа изну тра ди фе рен ци ра ног 
си сте ма, а за тим о про ме на ма код ко јих се ова рав но те жа на ру ша
ва и до ла зи до про ме не це лог си сте ма. У на ра тив ном је зи ку књи
жев не исто ри је го во ри ће мо да кле о исто риј ским раз до бљи ма као 
о до га ђа ји ма, о про ме на ма у окви ру по је ди них раз до бља, о њи хо
вом из ну тра ди фе рен ци ра ном, ела стич ном уре ђе њу у ста њу тре-
пе ра ве рав но те же и о про ме на ма ко је во де да за ме не дис кур са. 
Њих ће мо у на ра тив ном је зи ку књи жев не исто ри је озна чи ти као 
про ме не раз до бља.

У овом основ ном раз гра ни че њу по чи ва и кључ за књи жев но
и сто риј ску пе ри о ди за ци ју. Кри те ри ју ми пе ри о ди за циј ских – и 
по но во ела стич них, теч них, кли зних гра ни ца – би ће упра во она 
не рав но те жна ста ња ко ја во де до про ме на це лих си сте ма раз до бља. 
Ако смо пак од ба ци ли те ле о ло шку, про спек тив ну кон цеп ци ју раз
во ја и при хва ти ли хи по леп тич ку за ми сао раз ли чи то сти као кри
те ри јум про ме на, мо ра мо ре ћи и то да се раз ли ке у вре ме ну и про
сто ру умно жа ва ју, а с њи ма и гра нич не си ту а ци је ко је су да ле ко 
од ста ња рав но те же.

Си ноп тич ка кар та кли зних, ди фу зних гра ни ца, уза јам них 
пре се ца ња и ин тер фе рен ци јал них про жи ма ња и та ла са ња омо гу
ћа ва схва та ње оних по ја ва ко је књи жев ним исто ри ча ри ма ства ра ју 
нај ве ће про бле ме – до га ђа ја си ту и ра них из ме ђу два раз до бља. Омо
гу ћа ва бо ље по и ма ње не у спе лих по ку ша ја ства ра ња но вог си сте
ма на ста рој осно ви раз до бља, по ку ша је да се још јед ном по твр ди 
ста ри си стем и нај зад раз ли чи те раз вој не ме ан дре, и по ку ша је ко ји 
не успе ва ју, али ства ра ју по себ ну енер ги ју за блу де.
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Ова ди фу зна, кли зна кре та ња ску пља ју се у чво ро ре, до слов
но се мо же ре ћи да се учво ра ва ју. Пред ста вља ју не ка кву згу сну ту 
фор му кре та ња, аку му ли ра ју вре ме и го ми ла ју про стор у кон фи
гу ра ци је ко је по врат но де лу ју на по је ди на кре та ња, и то че сто не 
са мо она по је ди них ау то ра већ це лих гру па или ге не ра ци ја. Уза
јам но се при вла че и од би ја ју, ства ра ју стру је ко је има ју од ре ђе ни 
за јед нич ки пра вац или уто пиј ске про сто ре са мо ће. Пред ста вља ју 
про стор за јед нич ког дис кур са, ње го вих ин клу зи ја и екс клу зи ја. 
Пре ма сво јој кул тур ној ма си29 ус по ста вља ју згу сну ти про стор у 
ко јем се кон цен три шу та ква чво ри шта ко ја као за јед нич ки дис курс 
опи су ју пој мо ви ма гру пе, ге не ра ци је, прав ца, раз до бља, епо хе. И 
по но во: за си ноп тич ку кар ту ових чво ро ва би тан је мо ме нат за јед
нич ког, пул си ра ју ћег, ин тер фе рен ци јал ног, треп тај ног дис кур са, 
ин клу зи је уну тар, али и изо ла ци је, не су сре та ња и не до ди ри ва ња, 
екс пло зи је на по ље из дис кур са. Дис курс мо же мо са вла да ти, за у
зе ти, оку пи ра ти, али не мо же мо њи ме трај но рас по ла га ти.

Пи са ње о књи жев но сти као си ноп тич кој кар ти отва ра упра
во из пер спек ти ве на ци о нал не књи жев но сти пут ка тран сло кал ном 
схва та њу књи жев но сти. На гла ша ва се ин тер фе рен ци јал ност две 
или ви ше пер спек ти ва, њи хо ви уза јам ни до ди ри, про жи ма ња и 
пре се ци, ука зу је се на ме ста уза јам них ко ре спон ден ци ја и екви ва
лен ци ја и ства ра ју се про сто ри ком па ти бил них пре ла за. На рав но, 
тре ба ре ћи и то да су ова кве уза јам не ин тер фе рен ци је мо гу ће са мо 
он да кад је основ на ка рак те ри сти ка исто ри о гра фи је на ци о нал не 
и тран сло кал не књи жев но сти уну тра шња (ег зо ге на) ди фе рен ци
ра ност, а основ на осо би на њи хо вог уза јам ног од но са спо ља шњи 
(ен до ге ни) плу ра ли тет.30 

Уз ову прет по став ку мо же се ре ћи да, ко ли ко год дра ма тич на 
би ла кон цеп ци ја тран сло кал ног схва та ња књи жев но сти, услов ње
ног кон ци пи ра ња је сте упра во си ноп тич ка исто ри ја на ци о нал них 
књи жев но сти. Ва жи то и обрат но, по што је овај од нос емер ген тан, 
за сно ван на ин тер фе рен ци јал ном са деј ству. Пред у слов си ноп тич
ког кар то гра фи са ња на ци о нал них књи жев но сти и њи хо ве исто
ри је је сте пи са ње тран сло кал них исто ри ја књи жев но сти.

4

Си ноп тич ко кар то гра фи са ње књи жев но сти као са став ног де ла 
кул тур не ме мо ри је и кул ту ре се ћа ња опе ри ше пој мом чво ро ва 

29 F. A. Kit tler, Ei ne Kul tur geschic hte der Kul tur wis sen schaft, Wil helm 
Fink Ver lag, München 2000.

30 M. Csáky, Úvod, in: Kolektívne iden tity v stred nej Európe v období mo derny, 
Mo ritz CsákyEle na Mannová (Eds.), Aca de mic Elec tro nic Press, Bra ti sla va 1999.
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раз до бља. Овај по јам ни је нов. Ко ри сти се у оп штој исто ри ји и 
ка рак те ри ше пре ла зне си ту а ци је у ко ји ма на ста је но ви дис курс 
раз до бља: „Вре мен ски низ од лу ка са њи хо вим мо гућ но сти ма из
бо ра да је исто ри ји струк ту ру чво ро ва. На мо ме нат то иде глат ко, 
он да до ла зи чвор, кри за, пре о крет. У тим тач ка ма се пре и спи ту је 
и ко ри гу је курс.”31 

Слич ну за ми сао, за сно ва ну на гра на њу до га ђа ја, раз ра дио је 
Бер там Кин цле.32 У књи жев ној исто ри ји ову кон цеп ци ју су при
хва ти ли Кор нисПо уп и Ној ба у ер33, ко ји се по зи ва ју на Лин ду 
Ха чи он и Вал де са.34 

Ове кон цеп ци је у су шти ни оста ју ли не ар не, њи хо ва осно ва 
је пра во ли ниј ско кре та ње на пред ко је се са мо у од ре ђе ним кри
зним мо мен ти ма учво ра ва. Ра чу на ју с тим да ће се на кон пре ла зног 
пе ри о да цикцак кре та ње по но во пре тво ри ти у ли не ар но.

Ели за бет Брон фен и Бен џа мин Ма ри јус раз ми шља ју о чво р
ним тач ка ма у ве зи са пост ко ло ни јал ном хи брид но шћу и хе те ро
ге но шћу су бјек та: „Пост ко ло ни јал ни као и пост мо дер ни су бје кат 
про ве ра ва сам се бе као чво р ну тач ку мно го број них дис кур са у 
хи брид ном, по ли кон тек сту ал ном све ту.”35 Овај мо дел на гла ша ва 
у кул ту ри са мо мо ме нат ди на ми ке. Гу би се у ње му мо ме нат иден
ти те та и ста бил но сти ко ји је не из бе жан пред у слов за ства ра ње 
кул тур не ме мо ри је.

Пред ста ву ком пли ко ва них, не кар те зи јан ских чво ро ва раз ра
дио је Ми ро слав Пет ши чек: „Сла га њем и умно жа ва њем на бо ра 
на ста је про стор у ко јем у уза јам ну ве зу мо гу до ћи ме ста ко ја пре 
то га ни кад ни су би ла су сед на; ов де на ста ју нео че ки ва ни и не пла
ни ра ни су сре ти...” Ова кав чвор „не ма јед но ста ван по че так, увек 
је сло жен... а због то га што смо ми са став ни део ове су ви ше ком
пли ко ва не ствар но сти, ви ди мо је це лу са мо ако је по јед но ста ви мо 
и ако схва ти мо да ова кав сло же ни чвор ви ше ни је струк ту ра већ 
про цес...”36

31 A. De mandt, Un gesche he ne Geschic hte, Van den ho eck & Ru precht, Göttin gen 
1984.

32 B. Ki en zle, „Ere ig ni slo gik”, in: B. Ki en zle, Zu stand und Ere ig nis, Su hr kamp, 
Frank furt 1994, s. 413–471.

33 M. Cor nisPo pe – J. Ne u ba u er, To wards a Hi story of the Li te rary Cul tu res 
in East-Cen tra lE u ro pe: The o re ti cal Re flec ti ons, ACLS, New York 2002.

34 L. Hutcheon – M. J. Valdés, (ed.): Ret hin king li te rary hi story: a di a lo gue 
on the ory, Uni ver sity Press, Ox ford – New York 2002.

35 E. Bron fen – B. Ma ri us, Hybri de Kul tu ren. Ein le i tung zur an glo-ame ri kan-
sic hen Mul ti kul tu ra li smus de bat te, in: E. Bron fen – B. Ma ri us – Th. Stef fen (Hrsg.), 
Hybri de Kul tu ren. Beiträge zur an glo a me ri ka nischen Mul ti kul tu ra li smus de bat te, 
Sta uf fen burg Ver lag, Tübin gen 1997.

36 M. Petřiček, Uzel ve sku teč no sti, in: R. Fi la – M. Petřiček, Obraz a slo vo, 
L. C. A., Le vi ce 2002.
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Ова кво кре та ње је прин ци пи јел но не ли не ар но. Не ма не ка кву 
до ми нант ну тен ден ци ју раз до бља; у дис кур су раз до бља, ко ји има 
ка рак тер ори јен та ци је, а не нор ме или за дат ка, кре ће мо се у ком
пли ко ва ној мре жи чво ро ва, ве за и мре жа.

Пет ши че ков мо дел ком пли ко ва них чво ро ва је ме та фо ра. Ову 
ме та фо ру пак по твр ђу је са вре ме но про у ча ва ње ком пли ко ва них 
мре жа. Гру па око Ал бер таЛа сла Ба ра ба ши ја утвр ди ла је да се ве
ћи на ком пли ко ва них мре жа у при ро ди, ко је су на зва ли мре же без 
ска ла, сте пе на сто рас про сти ре. Основ на осо би на ово га је ве ли ки 
број ма лих до га ђа ја, а исто вре ме но ма њи број ве ли ких до га ђа ја. 
То је отво ри ло пут фор ми ра њу ком плек сних мре жа ко је у ди на
мич ном са деј ству спа ја ју чвор са чво ром, нит са ни ти.37 

Са гле ди шта на шег раз ма тра ња зна чај но је ви ше мо ме на та. 
Чво ро ви не на ста ју у тач ка ма пре ла за из ме ђу јед ног и дру гог књи
жев но и сто риј ског раз до бља, већ су трај на, ка рак те ри стич на осо
би на књи жев но сти као ком плек сне мре же ство ре не спа ја њем и 
ве зи ва њем по је ди них чво ро ва (књи жев них тек сто ва). 

По не кад „ма ла про ме на то по ло ги је, ко ја се ти че са мо не ко ли
ко чво ро ва или иви ца, мо же да отво ри скри ве на вра та и осло бо ди 
про стор но вим мо гућ но сти ма”.38 Ова кви агло ме ра ти он да ства ра
ју то по гра фи ју чво ро ва раз до бља у ко ји ма до ла зи до пре ла за из 
јед ног раз до бља у дру го.

Ове ве зе ства ра ве ли ки број ма лих до га ђа ја на осно ву ми ни
мал но јед не ве зе ме ђу по је ди ним тек сто ви ма, али исто вре ме но и 
ма њи број ве ли ких до га ђа ја ко ји спа ја ју књи жев не тек сто ве у ком
плек сни је мре же, ка кве су на ци о нал на, сред њо е вроп ска, европ ска 
од но сно свет ска књи жев ност.

За кон ра ста, кон ку рен ци је и пре фе рент ног при па ја ња пре
тва ра пред ста ву ли не ар ног раз во ја као на прет ка у ди на ми ку ра ста 
ком плек сно сти књи жев но сти као ства ра ња но вих књи жев них тек
сто ва и исто вре ме но ди на мич не књи жев не и кул тур не ме мо ри је.

При то ме су ови про це си емер гент ни. По је ди на раз до бља се 
не мо гу ка рак те ри са ти осо би на ма по је ди них тек сто ва, већ се то 
ис по ља ва као ре зул тат њи хо вог са деј ства. Ка рак те ри шу их не са мо 
фак ту ре не го и кон тра фак ту ре и фрак ту ре. Цр та ро ман ти зма ни је 
са мо ро ман тич на фак ту ра сна и рас тр за но сти већ и кон тра фак ту
ра ома ме, ви зи је од но сно фа та мор га не би дер ма јер ске иди ле и фрак
ту ра суб вер зив не ро ман тич не иро ни је ко ја раз ла же ро ман тич ни 
сан.

37 A.L. Barabáši, V pavučině sítí, Pa se ka, Pra ha 2005.
38 Ibid.
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По јам књи жев не исто ри је као си ноп тич ке кар те је сте ме та
фо ра мо гућ но сти. Прак тич на про ве ра ове ме та фо ре мо же би ти 
са мо ствар но на пи са на исто ри ја. Исто ри ја књи жев но сти или исто
ри је књи жев но сти. Нај зад, и са ме исто ри је исто ри ја књи жев но сти 
ства ра ју не ка кву си ноп тич ку кар ту.

Пре вео са сло вач ког
Ми хал Хар пањ




