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СТЕ ФАН ПА ЈО ВИЋ

ПРИ РО ДА ХРО НО ТО ПА МЕ СТА

Вол тер је у 18. ве ку за пи сао да је „сва ки чо век при ли ка до ба 
у ко ме жи ви; ја ко ма ло нас успе да пре ва зи ђе иде је соп стве ног 
вре ме на”.1 Ње го ве ре чи као да је по но вио То мас Ман у Ча роб ном 
бре гу: „Чо век не жи ви са мо соп стве ни жи вот као по је ди нац, већ 
све сно или под све сно жи ви жи вот сво је епо хе и сво јих са вре ме-
ни ка”.2 Ова кав све то на зор je по ла зна тач ка при ме не овог прин ци-
па у књи жев но сти ка ко је то учи нио Ми ха ил Бах тин у 20. ве ку. 
По пут сво га тво р ца, и књи жев но де ло је уро ње но у вре ме и про стор 
и ме ђу сво јим ко ри ца ма кри је пре сек та два чи ни о ца. Шта ви ше, 
ту ма че ње књи ге је са мо по се би хро но то пич но, та ко да сти же мо 
до већ зна ног за кључ ка да је сва ко чи та ње је дин стве но. Ако би смо 
по зај ми ли и из ме ни ли Хе ра кли то ву кри ла ти цу, она би гла си ла: 
„Ни је дан чи та лац не за ла зи у исту књи гу два пу та, јер ни ти је та 
књи га иста, ни ти је чи та лац исти.” Из ме на чи та о ца је по при лич-
но ја сна, јер док смо де ца књи гу пре по зна је мо го то во ис кљу чи во 
као пред мет, као мла ди љу ди не мо же мо про ник ну ти у све ње не 
сло је ве, док нам је као ста рим љу ди ма у ве ли кој ме ри ода гна та по-
тре ба за са мо спо зна јом ко ју чи та ње ну ди, умно го ме јер смо је то ком 
ствар ног жи во та за до во љи ли. Си ту а ци ја се до дат но ком пли ку је 
ка да са син хро ног по гле да на чи та ње пре ђе мо на ди ја хро ни и за-
пи та мо се ка ко су на ши пре ци чи та ли исту књи гу, мо жда баш у 
вре ме ка да је на пи са на. Не из о ста је ни пи та ње ка ко ће и да ли ће 

1 [To ut hom me est formé par son siè cle : bien peu s’élèvent au-des sus des mœurs 
du temps]. Es sai sur les Mo e urs et l’Esprit des Na ti ons (1756), 46. До ступ но на: 
http://www.eco le-al sa ci en ne.or g/CD I/pd f/1400/14111_VOLT.pdf.

2 [A hu man be ing li ves out not only his per so nal li fe as an in di vi dual, but al so, 
con sci o usly or sub con sci o usly, the li ves of his epoch and con tem po ra ri es]. Tho mas 
Mann, A Ma gic Mo un tain: A No vel, Trans. John. E. Wo ods, Everyman’s Li brary, New 
York 2005, 43.
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на ши по том ци чи та ти књи ге ко је да нас др жи мо на по ли ци. У су-
шти ни, раз ли чи тих чи та ла ца је оно ли ко ко ли ко има и љу ди, али 
Бах ти ну, иа ко је био фи ло зоф, ни је би ла на ме ра да ра све тља ва 
чи та о ца већ сâмо де ло, те ва ља про мо три ти ка ко се оно по на ша у 
уло зи хро но то па.

Ка да да нас књи га иза ђе из штам пе, она има це ну ко ју је од ре-
дио из да вач. Она се на ред них не ко ли ко ме се ци про да је по тој це ни, 
на кон че га ова па да ка ко вре ме од ми че. На по слет ку, го ди ну или 
две да на на кон ње ног из да ва ња, мо же мо је ку пи ти на по ли ци уз 
још три књи ге по це ни ни жој од пр во бит не за је дан ко мад. Ка пи-
та ли зам на сто ји да нам по ру чи да у ра спо ну од са мо јед не го ди не 
је дан исто вет ни спис (узми мо да је по сре ди пр во, не ре ди го ва но 
из да ње) мо же има ти раз ли чи те це не. То ком тог пе ри о да ау тор је 
остао исти, чи та о ци су оста ли исти, из да вач је исти, вре ме је исто, 
чак је и го ди на из да ња иста: че му флук ту а ци ја? На узрок су на ба-
са ли ка ко Вол тер та ко и Бах тин, а он ле жи у при ро ди са ме књи ге 
као фор ме људ ског де ла ња. Ако би смо се по слу жи ли Хај де ге ро вом 
он то ло шком тер ми но ло ги јом, ре кли би смо да ка пи та ли зам ов де 
осве тља ва исти ну Би ћа, од но сно игра уло гу фе но ме но ло шке лу пе. 

Хро но топ не пред ста вља ни шта дру го до основ ну гра див ну 
је ди ни цу књи жев ног жан ра, баш као што је ће ли ја основ на гра див-
на је ди ни ца на шег ор га ни зма. Сва ка пе ри о ди за ци ја књи жев но сти 
је на овај или онај на чин за сно ва на на је дин стве ном хро но то пу, 
као што су гра див не ће ли је и тки во бу бре га дру га чи је од ће ли ја 
и тки ва ко ји са чи ња ва ју људ ско око. Као што је наш ор га ни зам по-
сто јао и ва ља но функ ци о ни сао, па чак и ево лу и рао сто ле ћи ма пре 
не го су га Да Вин чи, Дар вин, Па стер и дру ги опи са ли, та ко је и 
хро но топ у књи жев но сти од у век био ње на срж, са мо што смо мо-
ра ли са че ка ти да се Бах тин ро ди, а по том и да от кри је мо ње го ве 
спи се ка ко би смо спо зна ли на осно ву че га смо тач но вр ши ли пе рио-
ди за ци ју књи жев но сти. У све тлу но вих са зна ња, сва ко на ред но 
раз де љи ва ње исто ри је књи жев но сти по вре ме ну на стан ка пред ста-
вља сво је вр сни пле о на зам, јер је он да по сре ди до слов но „вре мен-
ска пе ри о ди за ци ја”. Вре мен ски чи ни лац је дво стру ко уве ћан док 
про стор ни чи ни лац из о ста је. Тек уво ђе њем то по са као ва лид ног 
чла на јед на чи не мо же мо на пра ви на чин спо зна ти шта то за и ста 
Марк Твен же ли да нам по ру чи у То му Со је ру, или ка ква је ар хе тип-
ска при ро да та шти не у ро ма ну Гор до сти и пред ра су де Џејн Остин. 

Као што Бах тин при зна је да је тер мин хро но топ по зај мио из 
при род них на у ка, та ко је по све ја сно да је он нео дво јив од Ајн штај-
но ве те о ри је ре ла тив но сти, ко ја по твр ђу је не рас ки ди ву ве зу вре-
ме на и про сто ра. Чи ни се да је ов де реч упра во о књи жев ном хро-
но то пу: књи ге на ста ју у про сто ру да би тра ја ле у вре ме ну; њи хо ва 
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је вред ност ме ђу збир те две ва ри ја бле. При ме ра ра ди, Со фо кло-
вих тра ге ди ја је са чу ва но са мо се дам, и го то во све се и дан-да нас 
пре штам па ва ју и из во де на по зор ни ца ма ши ром све та. По што су 
бре ме ни те ар хе ти по ви ма људ ске ра се, оне су би ле у ста њу да пре-
ва зи ђу сво ју фи зич ку фор му и по твр де се тра ја њем. Шта ви ше, 
њих су пре пи си ва ли ислам ски уче ња ци чи ја је фи ло зо фи ја раз ли-
чи та од ста ро грч ке и по то ње хри шћан ске. По ме ну том јед на чи ном 
се об ја шња ва фло ску ла да је „до бар пи сац са мо мр тав пи сац”, а 
за пра во би тач ни је би ло да је „до бар пи сац са мо пи сац од чи јег је 
пи са ња про те кло од ре ђе но вре ме”. Не ма по тре бе да га кри ти ка 
уби је ра ди књи жев не из вр сно сти.

Спо ме нув ши Со фо кла и ин сти ту ци ју пи сца, на ме ће се пи та ње 
у ко ју би смо од две ра ни је по ме ну те ка те го ри је мо гли да свр ста мо 
ау то ра: у вре ме или у про стор. Од го вор је: ни у јед ну, ни у обе. 
Као што смо на по чет ку тек ста кон ста то ва ли, чо век је из вор ни 
хро но топ ко ји је до те ме ре око штао да је по стао чи ни лац сам по 
се би те се ну жно мо ра укал ку ли са ти у из вор ну јед на чи ну. Те о ри-
ја ре ла тив но сти ово пред ви ђа још у свом име ну: све за ви си од угла 
гле да ња, од но сно угла чи та ња. По сма тач у фи зи ци је чи та лац у 
књи жев но сти. Ако се вра ти мо на при мер књи ге ко ја је иза шла из 
штам пе са јед ном це ном, схва та мо да је из ме на ње ног ко шта ња 
оправ да на јер, иа ко су све ва ри ја бле оста ле го то во не про ме ње не, 
ни је не мо гу ће да се у ме ђу вре ме ну по ја ви ла по све дру га чи ја чи та-
лач ка пу бли ка ко ја дру га чи је це ни оно што се на ла зи из ме ђу ко-
ри ца. Пр ви при ме рак Вла ти тра ве Вол та Вит ма на је 1855. го ди не 
ста јао све га је дан до лар, да би та иста зби р ка 2014. го ди не би ла про-
да та за 305.000 до ла ра. 

У рас пра ви о де лу и чи та о цу не би тре ба ло за бо ра ви ти ни 
ау то ра. За ње га Ро лан Барт твр ди да је мр тав, баш као што је Ни че 
твр дио за Бо га да је мр тав. Уко ли ко уђе мо у те ур гиј ску ди мен зи ју 
ства ра ња, ни је ни ма ло слу чај но што ау тор уми ре убр зо на кон Бо га. 
Као што Бог ства ра чо ве ка по соп стве ном ли ку, та ко и ау тор не 
про пу шта при ли ку да у сво је де ло уне се део се бе, укљу чу ју ћи ту 
и соп стве но по и ма ње про стор но сти, ко је је код сва ког чо ве ка је дин-
стве но. Да ли је Бог за и ста мр тав ни је мо гу ће про ве ри ти, док је 
ау то ра сва ка ко не мо гу ће уби ти јер код чи та о ца увек оста је са зна-
ње да је не чи ја ру ка на пи са ла умно же ни текст пред њим. Пре ће 
би ти да пост мо дер ни зам до но си јед ну ве ли ку про ме ну по при шта 
ко је се из ме шта из тра ди ци о нал не фо ку си ра но сти на ства ра о ца. 
Ства ра лац и да ље по сто ји, он ни је мр тав, али га ви ше ни ко не по-
сма тра јер је фо кус на чи та о цу, ко ме је до пу ште но фо ка ли зо ва ње 
са мог де ла и го то во јед нак ста тус с ау то ром, за пле том и ли ко ви ма. 
Ова кво твр ђе ње је у скла ду са пост мо дер ни стич ком сум њом у 
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ме та на ра ци ју, од но сну јед ну и не де љи ву исти ну, или ка ко би фе-
ми нист ки ње то фор му ли са ле: по ред hi story по сто ји и her story (и 
још не бро је но дру гих „сто ри ја”). Смрт ау то ра за хро но топ ме ста 
не им пли ци ра да је про стор но по и ма ње све та пи сца из оп ште но из 
са мог де ла, од но сно да ни је ни сту пи ло у ње га, не го са мо да ни је 
од зна ча ја на чин на ко ји пи сац уно си то по ним у сво ју књи гу већ 
ка ко ће га чи та лац пер ци пи ра ти. Сред њи за пад Аме ри ке Мар ка 
Тве на је да нас пре ра стао пи шче во ви ђе ње род ног кра ја и ре де фи-
ни ше се са сва ким но вим школ ским из да њем То ма Со је ра на сто-
ти на ма свет ских је зи ка и ми ли о ни ма де це ко ја га про чи та ју. Али 
пи шче во ис ку ство Ми си си пи ја, где је ро ђен и где је жи вео у ствар-
ном све ту, мо ра ло је по сто ја ти пре не го што је ро ман об ја вљен 
1876. го ди не. Ка да књи га на пу сти штам па ри ју ау тор се мо же „упо-
ко ји ти”, или се као Пин чон сам на вре ме му дро скло ни ти. Кри ти-
ча ри и не су ђе ни би о гра фи упра во пре ко Пин чо но вих ро ма на на-
сто је ре кон стру и са ти ње гов жи вот и на слу ти ти мо гу ћа жи вот на 
ис ку ства ау то ра. Они у бо га том то по ни миј ском ка та ло гу аме рич-
ког пи сца на слу ћу ју лич ну но ту ко ја не би мо гла по сто ја ти да је 
ау тор мр тав скроз на скроз.

Па жљи вом чи та о цу упа да у очи да све вре ме ис ти че мо спо ну 
при род них и дру штве них на у ка по ку ша ва ју ћи да ра све тли мо су-
штин ско пи та ње: ко је од ко га по зај мио из вор ни кон цепт хро но-
то па? Од го вор на ово пи та ње је по пут упи та да ли је ста ри је ја је или 
ко ко шка, али не у сми слу да је не мо гу ће да јед но прет хо ди дру гом, 
већ да је не мо гу ће да су оба твр ђе ња јед но вре ме но тач на. Ако узме-
мо при мер квант не фи зи ке, где раз ли чи ти елек тро ни мо гу у исто 
вре ме за у зи ма ти иста ме ста, пра ви од го вор на пи та ње гла си: исте 
за ко ни то сти ва же и у при род ним и у дру штве ним на у ка ма, ствар 
је про ви ђе ња или слу ча ја (за пост мо дер ног чо ве ка) ко јим ће ре дом 
би ти от кри ве не. На осно ву све га из ре че ног, по ку ша ће мо да у све-
тлу Бах ти но ве при ме не те о ри је ре ла тив но сти у књи жев но сти из-
ме ни мо и обо га ти мо хро но топ при ме ном јед не те о ри је из фи зи ке 
ко ја је прет хо ди ла Ајн штај но вој за ви ше од два ве ка. 

Те о ри ју гра ви та ци је, од но сно уни вер зал ни за кон гра ви та ци је, 
Исак Њутн је де фи ни сао још у 17. ве ку. Са ма срж овог за ко на фи зи-
ке је за пра во по сто ја ње си ле ко ја нас при вла чи ка зе мљи и она је 
раз лог што не мо же мо леб де ти као на Ме се цу, где је та си ла шест 
пу та сла би ја. Дру гим ре чи ма, мо же мо твр ди ти да је чо век све зан за 
тло, што би за по сле ди цу има ло на шу све у куп ну ме сност јер увек 
мо ра мо за у зи ма ти не ку ло ка ци ју. Да би смо по ле те ли у не бо или се 
спу сти ли у ду би ну зе мље по тре бан је ве ли ки на пор, од но сно де ла-
ње су прот но си ли гра ви та ци је. За пи та ће те се ка кве са да ве зе има 
књи жев ност са на шим сва ко днев ним упра жња ва њем гра ви та ци је. 
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Од го вор гла си: ве о ма ве ли ке. Да би смо го во ри ли о хро но то-
пу мо ра мо пр во про го во ри ти о ње го вој ме сно сти, баш као што ни 
Ал берт Ајн штајн ни је мо гао раз ви ти сво ју те о ри ју без Њут но ве, 
ко ја му је прет хо ди ла. До ова квог за кључ ка до ла зи мо ка да же ли мо 
да ис пи та мо хро но топ не ко га ме ста и схва ти мо да нам Бах ти но ви 
спи си ни су од ве ли ке по мо ћи јер је сфе ра ин те ре со ва ња ру ског 
фи ло зо фа и кри ти ча ра по овом пи та њу оста ла у фик ци ји. Она нам 
пи ше о хро но то пу го стин ске со бе, пу то ва ња, зам ка итд. Он нам 
пи ше о не кој или сва кој го стин ској со би, о не ком или сва ком пу-
то ва њу, о не ком или сва ком зам ку итд. Го стин ска со ба мо же би ти 
ствар на, пу то ва ње мо же би ти у ма шти, а за мак мо же би ти ство рен 
по узо ру на пра ви. Све ово је за пра во де ло круг књи жев но сти, од-
но сно фик ци је ко ја сту па у ин тер ак ци ју са ствар но шћу, али не 
пред ста вља њен де лић, већ по сто ји као ње на су прот ност. Про блем 
на ста је ка да у књи жев ном тек сту на пи ше мо, ре ци мо, „Њу јорк”. Ово 
ме сто, ка ко год оно би ло пред ста вље но, увек ће има ти са мо јед ну 
ре фе рен цу ван пи са ног тек ста, пра ви град Њу јорк и ње гов ствар-
ни хро но топ. Ако Ан дрић, Ба јац, Пи шта ло, Бу и сон и дру ги пи шу 
о Бе о гра ду, они ства ра ју ве зу са пра вим Бе о гра дом. При спо ме ну 
то по ни ма, хро но топ на пу шта по ље књи жев но сти и при коп ча ва 
се на свој пар њак у ствар но сти. Дру гим ре чи ма, ин тер тек сту ал-
ност уз ми че пред ван тек сту ал но шћу. Но ви исто ри зам твр ди го-
то во исто за вре ме, од но сно исто ри ју. Грин блат и ње го ве ко ле ге 
чи та њу књи жев не тек сто ве ко ји су уро ње ни у исто ри ју ко ја се и 
са ма мо же чи та ти као текст, као што је то већ фор му ли сао аме-
рич ки ро ма но пи сац Хен ри Џејмс: „Исто ри ја нам је не до ступ на, 
сем у об ли ку тек ста.”3 Уко ли ко се исто ри ја (вре ме) мо же чи та ти 
као текст, он да се и про стор мо же по сма тра ти као књи жев ни (фик-
тив ни) свет пар екс е ланс. Ова кво гле ди ште ни је ни ма ло но во и 
мо жда је нај бо ље су ми ра но у чу ве ној Шек спи ро вој кри ла ти ци: 
„Цео свет је по зор ни ца.”4 Ова кво ви ђе ње да је ле ги ти ми тет ствар-
но сти да мо же ући у текст, а за тим про ћи кроз низ тек сто ва, ис пи-
ра ју ћи ин тер тек сту ал ност сво јом ван тек сту ал но шћу. Фу ко је био 
у пра ву ка да је књи гу де фи ни сао као „чвор у мре жи”,5 али је пре-
ви део да се књи га (ма те ри јал на је ди ни ца) не мо же фи зич ки оде ли-
ти од де ла (дис кур зив не је ди ни це), већ се они са мо мо гу те о рет ски 
раз дво ји ти и про ма тра ти за себ но. Из раз „но сач зву ка” се не ко ри сти 

3 Ци ти ра но у: Вла ди сла ва Фел ба бов, „Но ви исто ри зам”, До ме ти, 29/108–
111, 2002, 15. 

4 [All the world’s a sta ge]. As You Li ke It. Act II, Sce ne VII. 
5 Ми шел Фу ко, Ар хе о ло ги ја зна ња, прев. Мла ден Ко зо ма ра, Пла то – Из-

да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Бе о град – Срем ски Кар лов ци – Но ви 
Сад 1998, 27. 
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без раз ло га за звуч ник: ко ли ко ни је спо р но да су му зи ка и пар че 
пла сти ке и ме та ла раз ли чи ти, то ли ко ни је спо р но да без звуч ни-
ка не би би ло зву ка. Књи га ни је ни шта ма ње не го „но сач де ла”. 
Он то ло шко це па ње књи ге и ње ног тек ста ни је мо гу ће јер они по-
сто је ис кљу чи во за јед но, по пут хри шћан ске дог ме о ду ши: чо век 
без ду ше ни је чо век, а ду ша ван чо ве ка на овом све ту (ствар ност, 
про стор ност) не мо же пре би ва ти. Дис курс је фе но ме но ло шки не-
о дво јив од књи ге као про стор не по ја ве. Фу ко о о ва де фи ни ци ја 
књи ге као чво ри шта је ва лид на, али мре жа у ко јој оби та ва не мо же 
би ти ис кљу чи во тек сту ал не при ро де у кон вен ци о нал ном сми слу. 
Чак и ако при хва ти мо да чи та мо исто ри ју као текст, не мо же мо 
да у текст не убро ји мо и ствар ност ко ја се, о кон цу све га, мо же де-
фи ни са ти као во ђи ца исто ри је. 

Аме рич ка спи са те љи ца Ли ди ја Деј вис (Lydia Da vis) сма тра да 
уко ли ко у књи жев ном де лу за пи ше реч „ау то бус”, он да ми сли на 
сва ки ау то бус, а уко ли ко на ве де тач ну ли ни ју тог ау то бу са (нпр. са 
име ни ма по ла зне ста ни це и тер ми ну са), он да je сузилa асо ци ја-
тив но по ље чи та о ца.6 Ова кво су жа ва ње је штет но по књи жев ност 
ко ја са сва ком но вом ин фор ма ци јом из ствар ног све та хру пи пре ма 
пу кој сте но граф ској бе ле шци. Књи жев ност, а на ро чи то по е зи ја, 
за ви си од ме та фо ре и ни за им пли ци ра них зна че ња ко ја за раз ли ку 
од сва ко днев ног го во ра ни је по жељ но ра зна ча ва ти. Ка да Све ти слав 
Ба са ра на пи ше ро ман Mein Kampf, не ма по тре бе до пи са ти у под-
на сло ву: „не онај Хи тле ров Mein Kampf”. Та кво ра зна ча ва ње би у 
по е зи ји би ло рав но об ја шња ва њу сва ке пе снич ке ме та фо ре, чи ме 
би се уга си ло ње но он то ло шко би ће. Дво знач ност је да кле ви ше 
не го по жељ на гла зу ра у књи жев но сти, јер са мо ту и мо же нео ме-
та но оби та ва ти. Ствар ни свет је праг ма ти чан: као што сте но граф-
ска бе ле шка ни је књи жев ност, та ко ни за чи сту ме та фо ру не ма 
ме ста у ствар но сти. Јед но став но, ако по кре не мо мо тор ау то мо би-
ла то ни је сим бол ра ђа ња но вог жи во та, ви љу шка слу жи за лак ше 
уно ше ње хра не у уста, ни ка ко ни је му зич ки ин стру мент, ба ца ње 
сме ћа је хи ги јен ска и про стор на по тре ба, не пред ста вља мо рал ни 
ав дес. Све на ве де но ва жи ис кљу чи во у хро но то пу ствар но сти, 
од но сно у упо треб ном све ту ли ше ном ме та фо ре. У књи жев но сти 
све мо же би ти сим бол и мо же има ти не ко ли ко сло је ва зна че ња. 
Ка да кре не мо с пи са њем, упо треб ни свет се на гло ши ри и пи сац 
го то во да по при ма од ли ке де ми јур га. Па ипак, на при ме ру ме сно-
сти хро но то па за па жа мо да чак и он на од ре ђе ним ме сти ма „гу би 

6 Eli za beth Floyd Ma ir, 2010, [In ter vi ew with:] Lydia Da vis: Ma ste ring the 
sho rt form. Ti mes Union. До ступ но на: http://blog.ti me su nion.co m/bo oks/lydi a-da vis-
-ma ste ring-th e%E2%80%A8-sho rt-form/1644/.
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кон тро лу” над сво јим ру ко пи сом, као ка да ко ла на ле ду не при-
ања ју уз ко ло воз. Ово се де ша ва упра во при спо ме ну то по ни ма јер 
у тој јед ној ре чи или ре че ни ци фик ци ја би ва на пу ште на за то што 
се је ди на мо гу ћа ре фе рен ца, је ди ни мо гу ћи кон текст, је ди ни мо-
гу ћи хро но топ – на ла зи у ствар но сти а не у фик ци ји. 

Ов де ће мо за ста ти на тре ну так да се по пут аме рич ког пост-
мо дер ног књи жев ног теоретичарa Бра ја на Мек хеј ла за пи та мо: 
„Ствар но, у по ре ђе њу с чим?”7 У те о ри ји мо гу ћих све то ва Лу бо мир 
До ле жел као јед ну од ва жних осо би на фик ци о нал них све то ва на-
во ди њи хо ву он то ло шку раз ли чи тост8 у од но су на ствар ни свет 
и ње го ве за ко ни то сти. На рав но, ово не им пли ци ра да фик тив ни 
свет не мо же би ти на лик ствар ном, али ни ка да ње гов пар њак већ 
ис кљу чи во су прот ност, као што смо и на ве ли. До ле жел до те ме ре 
сма тра да су они опреч ни да уко ли ко би се са мо је дан део ствар ног 
све та тран спо но вао у фик ци ју она би се он то ло шки ра зо ри ла, то 
јест би ли би смо при ну ђе ни да по тра жи мо не ки дру ги по јам ко јим 
би смо је озна чи ли. Овај од нос је по пут од но са на уч не фан та сти ке 
и фан та сти ке: са мо јед на стра ни ца на ко јој се по ми њу зма је ви пре-
тва ра на уч но фан та стич ни ро ман у бај ку. Дру гим ре чи ма, ствар-
ност и то по ним као њен спа ци јал ни ре пре зент јед но став но не мо гу 
оби та ва ти у до ме ну фик ци је. 

Ум бер то Еко та ко ђе не до во ди у пи та ње (не)по ро зност гра ни-
це ствар но –фик тив но, али пи ше о то ме да фик тив ни свет на ста је 
као од го вор на ствар ни, од но сно да је фик тив ни свет „па ра зит ствар-
ног све та”.9 Пи са ни текст ва ри ра од сте но граф ске бе ле шке до Али се 
у зе мљи чу да, што пред ста вља ска лу чи ји је ре пер, од но сно по ла-
зна тач ка пре ма ко јој се рав на, ствар ни свет. Еко та ко ђе при ме ћу је 
да је ова за ви сност уза јам на ка да је по сре ди ну жно фи зич ко при-
су ство фик тив ног све та у па пир на том об ли ку, од но сно он опи су је 
књи жев не тек сто ве као „тек на по ла бес те ле сне”.10 Иа ко До ле жел 
же ли да он то ло шки чи сту ствар ност прог на из фик ци је, не мо же мо 
да се не за пи та мо ка ко он да фик ци ја мо же има ти ан кер у ствар ном 
све ту, ако ни шта дру го он да ба рем у па пир на тој фор ми? За ко ни-
то сти ко је уре ђу ју од нос фик ци је и ствар но сти не мо гу би ти тво-
ре не на ду плим ар ши ни ма; би ће да и ствар ност мо ра има ти не ко 
упо ри ште у фик тив ном све ту, но ми нал но ако ни шта дру го, не што 

7 Brian McHa le, Post mo dern Fic tion, Chap ter Six, Ro u tled ge, Lon don 1987.
8 Лу бо мир До ле жел, Хе те ро ко сми ка: Фик ци ја и мо гу ћи све то ви, прев. 

Сне жа на Ка ли нић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2008, 32.
9 Ум бер то Еко, „Че твр та шет ња: Мо гу ће шу ме”, Шест шет њи по на ра тив-

ној шу ми, прев. Ла зар Ма цу ра, На род на књи га – Ал фа, Бе о град 2003, 97. 
10 Ум бер то Еко, „О не ким функ ци ја ма књи жев но сти”, О књи жев но сти, 

прев. Ми ла на Пи ле тић, На род на књи га – Ал фа, Бе о град 2002, 7. 
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по пут ам ба са де. Ова квим при су ством ан ти те ла јед ног све та у дру-
гом не на ру ша ва се он то ло шка хо мо ге ност. На про тив, она се при-
су ством дру га чи јег об ли ка по сто ја ња са мо до дат но оја ча ва. Што се 
по ме ну те „ам ба са де” ти че, она као и у ди пло ма ти ји слу жи да се 
на стра ној те ри то ри ји одр жи ве за са ма ти цом, у овом слу ча ју са 
то по ни мом ства р но сти и ње го вим за ко ни то сти ма. 

Ко ли ко год пи са ца да на пи ше ко ји ре дак о не ком ме сту, све то 
пи са ни је (уко ли ко то за вред ну је сво јим ква ли те том) иде у хро но-
то пич ност то га ме ста, а не књи жев но сти. У њој ствар ност не мо же 
би ти са ти пер пе ту ал но већ са мо као при вре ме на тво ре ви на, од но-
сно ме сни хро но топ. На тај на чин се тво ре ин тер тек сту ал не ре-
фе рен це: уко ли ко Чарлс Ди кенс на пи ше ко ји ре дак (или ро ман) о 
Лон до ну, а Џу ли јан Барнс од лу чи да га ци ти ра, он да се Барнс по звао 
на Ди кен со во ви ђе ње, ко је је ви ђе ње ствар но сти. Та ствар ност 
је сте вре мен ски из ме ште на у од но су на Барн со ву, али је чи ви јом 
ме сно сти све за на за јед ну про стор ну не-крет ни ну. Ди кен сов Лон-
дон је са мо по ред бе ник, ни ка ко из вор ник јер је је ди ни ори ги нал 
град Лон дон, то јест ње гов хро но топ. У све тлу те о ри је мо гу ћих 
све то ва тре ба на по ме ну ти да би хро но топ ствар ног Лон до на по сто-
јао са мо као сли ка у огле да лу, од но сно ути цај ствар ног гра да на 
фик тив ни град. Оно га тре нут ка ка да Ди кен со во пе ро до так не 
па пир он то ло шка ју рис дик ци ја Лон до на се уки да и пре но си у свет 
фик ци је са мо као сли ка пре ма ко јој се рав на тај но ви, из ма шта ни 
Лон дон. Он то ло шка над моћ фик ци је на стра ни ца ма књи ге ни је 
оспо ре на по сто ја њем ре фе рен та у ствар ном све ту. Са мо су јој спу-
та ни ап со лу ти зам и ис кљу чи вост. 

Гра фич ки при ка за на, ова ко ре ла ци ја на ли ку је се ми о тич ком 
троу глу ко ји сре ће мо у лин гви сти ци, тач ни је се ман ти ци. Ме сто сим-
бо ла за у зи ма пред ста ва од ре ђе ног то по ни ма у де ли ма или де лу 
пи сца x, кон цепт са вр ха тро у гла је за пра во то по ним у ствар но сти, 
док је ре фе рент пред ста ва то га то по ни ма у де лу или де ли ма пи сца y.
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Тре ба на по ме ну ти да се у се ман ти ци ре фе рент на ла зи у по-
јав ном све ту, што и је сте слу чај са књи жев ним де лом ко је за у зи ма 
од ре ђе но ме сто у про сто ру по што је књи га фи зич ка ствар. С дру ге 
стра не, кон цепт у лин гви сти ци не ма обри се ме сно сти и пред ста-
вља тво ре ви ну ума, док је у на шој те о ри ји он су шта су прот ност 
та квог ви ђе ња ти ме што пред ста вља есен ци ју ствар но сти. Уко-
ли ко про чи та мо у но ви на ма да се од ре ђе ни до га ђај збио у Но вом 
Са ду, због при ро де гла си ла од мах ће мо по ми сли ти на ствар ни град 
Но ви Сад. Уко ли ко тај то по ним срет не мо у де лу бе ле три сти ке 
(ко је смо ци ља но узе ли из би бли о те ке/ку пи ли, зна мо да је по сре-
ди ро ман/пе сма/при ча), он да сва ка ко не ће мо ми сли ти да је би ло 
шта од опи са них зби ва ња ствар но, али ће нам ствар ни то по ним 
Но вог Са да ипак пр во про ћи кроз гла ву пре не го што кол ри џов ски 
„вољ но од ло жи мо не ве ри цу” ка ко би смо ужи ва ли у фик тив ном 
опи су то по ни ма. 

Ова кав од нос књи жев но сти и ствар но сти не им пли ци ра да 
је ствар ност над ре ђе на књи жев но сти. На про тив, че сти су слу ча је ви 
ка да фик ци ја мо ди фи ку је ту ствар ност. Мост на Дри ни у Ви ше-
гра ду не би ни при бли жно био по знат ко ли ко је сте да Иво Ан дрић 
ни је на пи сао ро ман На Дри ни ћу при ја. До слов но схва ће но, ње го ве 
књи ге су угра ђе не у кон струк ци ју мо ста и чи не њен са став ни део 
исто ко ли ко и ка ме ни бло ко ви. Обе гра ђе ви не (мост бу квал но, 
књи га у пре не се ном зна че њу) по диг ну те су људ ском ру ком (при-
се ти мо се чи ни о ца Ду ше у јед на чи ни вре ме на и про сто ра) и као 
та кве за ви се од ње, би ло да је она дун ђер ска или спи са тељ ска. 

На осно ву све га из ре че ног, ја сно је да се хро но то пи ме ста у 
књи жев но сти по на ша ју дру га чи је од уоп ште них. Ти ме што је њи-
хо ва про стор на ре фе рен ца у ствар ном све ту огра ни че на и све за на 
за јед ну ло ка ци ју, они су оси ро ма ше ни за јед ну ва жну ди мен зи ју 
сво га зна че ња: про стор ну. Они је су у пот пу но сти уро ње ни у на ра-
тив но вре ме, али про стор но за др жа ва ју обри се ствар ног све та из 
ког по ти чу и још увек одр жа ва ју од ре ђе ну ве зу с њим. Да ства ри не 
сто је та ко, чи та лац ко ји про чи та „Ниш” у Сто иљ ко ви ће вом ро ма-
ну Кон стан ти но во рас кр шће не би уоп ште од ре а го вао јер не би 
по ве зао тај Ниш са гра дом Ни шом за чи је по сто ја ње вр ло до бро 
зна. По што то ни је слу чај, очи глед но је да спо ме ни „Ни ша” и „Броб-
динг на га” не иза зи ва ју исто вет не ре ак ци је код чи та о ца, те ни не 
мо гу би ти сто про цент но фик тив ни, од но сно не ства р ни. Уо ста лом, 
сви ве ли ка ни пи са не ре чи су би ли во ђе ни чу ве ном кри ла ти цом 
wri te what you know. Зна ње о ко ме је ов де реч се мо ра ло кад-тад 
спо зна ти, па та ко и чи та лац мо ра про чи та ти на зив ме ста да би уоп-
ште мо гао да има ика кве ре фе рен це, би ло на дру ги текст би ло на 
ствар ност. Ау тор му се обра ћа реч ју ко ја сто ји на па пи ру ко ји је 
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ма те ри ја лан. Раз ме на да ро ва се вр ши пу тем ствар но сти и не мо гу ће 
ју је ис кљу чи ти из јед на чи не. Ау тор, ко ли ко и чи та лац, би ва он то-
ло шки „упр љан” ма сти лом, на ко је су обо ји ца при ну ђе ни да би ко-
му ни ци ра ли. Упра во је ова ка ва не чи сто ћа при сут на у хронотoпу 
ме ста ко ји ће, ко ли ко год био фик ти ван, увек има ти при бе жи ште 
у ствар но сти јер на ста је из ње и у њој. Ње го во од ре ди ште је сте у 
уму чи та о ца и пи сца, али су му дру мо ви ово зе маљ ски и опи пљи ви.

Те о ри ја књи жев но сти мо ра ува жи ти при ро ду хро но то па ме-
ста и на чин на ко ји се они тво ре. Упо ред на ана ли за два или ви ше 
књи жев них де ла ко ја као ре фе рен ци јал ну тач ку има ју то по ним 
ни ка ко се не мо же вр ши ти та ко што би јед но де ло би ло од ре ђе но 
за ре пер са ко јим би се упо ре ђи ва ла оста ла. Је ди на ва лид на ре фе-
рен ца при по ре ђе њу хро но то па ме ста у књи жев но сти је ис кљу-
чи во вре ме про стор на при ро да ствар ног ме ста. Сва ко од сту па ње 
од овог прин ци па на во ди рас пра ву о књи жев но сти ван окви ра 
на у ке и пре ла зи у по ље про из вољ но сти, ко ја је од ли ка ло ше књи-
жев но сти. 




