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РАС ПРА ВА О НА РА ТИ ВУ У ОСАМ СТА ВО ВА

Во лас Мар тин, Но ви је те о ри је при по ве да ња, пре в. Ми ле на Вла дић Јо ва
нов, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2016

У свом есе ју „Увод у струк ту рал ну ана ли зу при ча” Ро лан Барт за не
се но и вр ло су ге стив но пи ше о уни вер зал ној вред но сти на ра ти ва: „...при ча 
је при сут на у свим вре ме ни ма, на свим ме сти ма, у свим дру штви ма; при
ча по чи ње са мом исто ри јом чо ве чан ства; не ма и ниг де ни је би ло ни јед ног 
на ро да без при ча (...) при ча не ма ри ни за до бру ни за ло шу ли те ра ту ру: 
ин тер на ци о нал на, тран си сто риј ска, тран скул тур на, она је сву да, као и 
жи вот.” У свом при ват ном и јав ном жи во ту по је ди нац се не пре кид но 
сре ће са раз ли чи тим вр ста ма на ра ти ва, ко ји се, уко ли ко се има у ви ду 
њи хо ва све при сут ност и уче ста лост, са свим оправ да но мо гу озна чи ти 
„су штин ском фор мом сва ко днев ног људ ског са зна ња” (Ли о тар). Су жа ва
ју ћи ово про стра но по ље ма ни фе сто ва ња на ра ти ва на кри тич ки при каз 
те о ри ја књи жев них на ра ци ја об ли ко ва них то ком про те кле две де це ни је, 
Во лас Мар тин, про фе сор ен гле ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту То ле до, 
кроз осам по гла вља сво је књи ге пру жа пре глед раз ли чи тих при сту па 
на ра тив ном дис кур су, на ро чи то но ви јих те о ри ја при по ве да ња, те же ћи 
да по ка же на ко ји на чин оне ме ња ју чи та о че во раз у ме ва ње умет нич ких, 
али и не у мет нич ких про зних об ли ка.

Увод но по гла вље Мар ти но ве књи ге ак ти ви ра три те мат ске ли ни је: 
те о ри је ро ма на ак ту ел не не по сред но пре 1960. го ди не, уз кра так осврт 
на те о риј ске кон цеп те с по чет ка XX ве ка, за тим на ра тив не те о ри је ко је 
су об ли ко ва ли Нор троп Фрај, Вејн Бут и фран цу ски струк ту ра ли сти, да 
би, нај зад, апо стро фи рао ре ле вант не но ви је трен до ве у про у ча ва њу на
ра ти ва, пре све га оне ко ји се за сни ва ју на ко му ни ка циј ском мо де лу и 
тре ти ра ју књи жев но де ло као ре то рич ку фор му ко ја пре но си зна че ња од 
под ра зу ме ва ног ау то ра до чи та о ца. Про ми шља ју ћи о те о риј ским плат
фор ма ма ко је су свој по глед усме ра ва ле ка ро ма ну као књи жев ној вр сти, 
ау тор на гла ша ва ди вер зи тет ње го вих од ре ђе ња: од раз у ме ва ња ро ма на 
као при ка за дру штве не ствар но сти, ре пре зен та тив ног за пи са људ ског 
ис ку ства (што су по др жа ва ли за го вор ни ци ре а ли зма), до ро ма на као 
па ра го на „аут сај дер ског”, екс пе ри мен тал ног жан ра ко ји се раз ви јао ми
мо свих нор ма тив них по е ти ка, под ра зу ме ва ју ћи mélan ge по сту па ка и 
је зи ка. Књи гу Ана то ми ја кри ти ке, у ко јој Нор троп Фрај ис ти че че ти ри 
основ не вр сте – ис по вест, ана то ми ју, ро ман су и ро ман (при че му по след
њу на ве де ну де фи ни ше као жа нр „умет нич ке про зе” ко ја је пр во бит но 
озна ча ва ла не што ство ре но, а не нешто ла жно), Мар тин сма тра ва жном 
фа зом у пре ла ску од те о ри ја ро ма на ка те о ри ји на ра ти ва. За кључ ке Веј на 
Бу та, ко ји сво јом Ре то ри ком про зе до во ди у пи та ње на ра тив не тех ни ке 
ко је су та да би ле оп ште при хва ће не, Мар тин за тим упо ре ђу је са Фра је



вим уви ди ма: „Фрај је про ши рио гра ни це про зе да би по ка зао да је ро ман 
јед на од ње го вих про вин ци ја. Бут је от кло нио не ке гра нич не мар ке ре 
ко ји су одва ја ли умет нич ку од уо би ча је них ме то да за пре до ча ва ње зна
че ња је зи ком.” Ова кав ком па ра тив ни при ступ у из ла га њу раз ли чи тих 
те о риј ских пер спек ти ва, су о ча ва ње кон це па та по је ди них кри ти ча ра и 
те о ре ти ча ра у ци љу ус по ста вља ња ди ја ло га и сти ца ња ду бљих са зна ња, 
опа жа се као кључ но обе леж је Мар ти но ве књи ге. Увод но по гла вље та ко
ђе те ма ти зу је раз вој фран цу ског струк ту ра ли зма ше зде се тих го ди на и 
те о ри ја на ра ти ва ко је је он про из вео, ње го ву ин спи ри са ност ан тро по ло
шким ме то да ма и упо тре бу лин гви сти ке, јед не од нај ег закт ни јих ди сци
пли на дру штве них на у ка, као при ме ра за раз вој те о ри ја ко је ће по ве за ти 
књи жев ност, ан тро по ло ги ју и со ци о ло ги ју. 

Еле мен ти ко ји су би ли од кључ не ва жно сти у раз во ју но ви јих тео
ри ја на ра ти ва пр о бле ма ти зо ва ни су у дру гом и тре ћем по гла вље књи ге. 
У ова кве еле мен те спа да ју пре све га про ме не пер спек ти ве, што је ви ше 
ре зул тат про у ча ва ња на ра ти ва не го ро ма на; оту да Мар тин нај пре пре
до ча ва Фра је ву кла си фи ка ци ју на ра ти ва за сно ва ну на кри те ри ју му при
ро де све то ва и ли ко ва ко је су од ре ђе ни књи жев ни об ли ци при ка зи ва ли, 
из но се ћи по том и кла си фи ка ци ју Ско ул са и Ке ло га. Они при хва та ју Фра
је ву те зу да је за пад на књи жев ност до жи ве ла две ци клич не ево лу ци је, 
али од ба цу ју ње го ве две кла си фи ка ци је (на чи на и жан ро ва умет нич ке 
про зе), за ме њу ју ћи Фра јев ли не ар ни низ исто риј ских на чи на те о ри јом 
и исто ри јом на ра ти ва ди ја грам ски при ка за ном у ви ду струк ту ре др ве
та ко ја по чи ње епом де ле ћи се да ље на ем пи риј ски и фик циј ски на ра тив. 
Ау тор књи ге па жњу усме ра ва и ка фор ма ли стич ким и се ми о тич ким тео
ри ја ма на ра ти ва, ис ти чу ћи нај пре Шклов ског, ње гов кон цепт оне о би
ча ва ња и раз у ме ва ња ре а ли зма као про из во да тех ни ке а не на уч ног 
по сма тра ња ствар но сти, а по том и Бах ти на, ко ји је по став ке фор ма ли ста 
упо тре био као по ла зну тач ку те о ри је ко јом се тран сфор ми шу иде је о 
фор ми и са др жа ју. Мар тин по но во кре и ра ком па ра тив не ни ти, ово га пу та 
из ме ђу Шклов ског и Бах ти на, за кљу чу ју ћи: „Шклов ски ка же да на ра тив 
оне о би ча ва свет. Бах тин од го ва ра да он оне о би ча ва на чи не го во ра о све
ту, од ко јих се сва ки пре тва ра да је тран спа рен тан.” По ред Бах ти но вог 
кон цеп та хе те ро гло си је, ау тор под јед на ко са гле да ва Ри до ву те о ри ју о 
ро ма ну као су прот ном дис кур су, али и од нос ро ман се и ро ма на, узи ма
ју ћи у об зир ста во ве Ре неа Жи ра ра и Мар ти Ро берт (обо је раз ли ку из
ме ђу ро ма на и ро ман се ви де као ди стинк ци ју из ме ђу иде а ли зо ва них/
има ги нар них и ре ал них/ем пи риј ских ис ку ста ва, са мо што је при ступ 
Ро бер то ве ви ше пси хо а на ли тич ки). 

Ра све тља ва ње ре а ли зма као књи жев не кон вен ци је пре не го као 
вер не пред ста ве жи во та у сре ди шту је ау то ро вих те о риј ских прег ну ћа 
пре до че них у тре ћем по гла вљу. За пи тан над фре квент ном тврд њом да 
ро ман пред ста вља жи вот ка кав је сте, те да су ствар ност и ро ма неск ни 
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на ра тив че сто тре ти ра ни као пој мо ви ко ји мо гу за ме ни ти је дан дру ги, 
Мар тин на сто ји да де тек ту је основ на обе леж ја ре а ли зма. Осла ња ју ћи 
се на уви де Ве ле ка и Бе ке ра, ау тор на во ди из бор ти пич них те ма, објек
тив ност, ка у зал ност и од ре ђе ни став пре ма све ту као кључ не цр те ре а
ли зма. Раз у ме ван као књи жев на кон вен ци ја пак, по јам ре а ли зма, ка ко 
су на то ука за ли ру ски фор ма ли сти, по ка зу је сво ју ева зив ност: ње го во 
зна че ње у исто ри ји књи жев но сти не пре кид но се по ме ра ло. Мар тин у 
овом де лу књи ге ево ци ра ста во ве Ро ма на Ја коб со на, ко ји на во ди две тех
ни ке ка рак те ри стич не за ре а ли зам: уно ше ње де та ља ко ји ни су нео п ход ни 
за кре та ње при че и „мо ти ва ци ју” ак ци је, као и ста во ве Џо на та на Ка ле ра 
и ње го вих пет ни воа на ту ра ли за ци је. Ово по гла вље за тва ра се ау то ро вим 
про ми шља њи ма о при ме ни на ра тив не те о ри је у про у ча ва њу исто ри је, 
би о гра фи је, ау то би о гра фи је и пси хо а на ли зе. 

О тер ми ну за пле та, на чи ни ма на ко је вре мен ска про гре си ја у на ра
ти ву од ре ђу је ње го ву струк ту ру, тј. о струк ту рал ној ана ли зи на ра тив них 
се квен ци и по ку ша ји ма струк ту ра ли ста да од ре де ко је кон вен ци је упра
вља ју на ра тив ним се квен ца ма (ни зо ви ма) – без об зи ра на то да ли су 
фик циј ски или чи ње нич ни – рас пра вља че твр то по гла вље књи ге. Цен
трал но ме сто при са гле да ва њу овог аспек та ау тор до де љу је Вла ди ми ру 
Про пу, ко ји је, уво де ћи пој мо ве функ ци је и кон тек ста, те озна ча ва ју ћи 
од но се из ме ђу еле ме на та а не са ме еле мен те, оства рио да ле ко се жан ути
цај у про у ча ва њу књи жев но сти и је зи ка. У од но су на Про па, ко рак да ље, 
ка ко сма тра ау тор, пред у зи ма Ле виСтрос, по ла зе ћи од прет по став ке да 
су раз ли чи те по вр шин ске струк ту ре при че на ста ле од ма њих ску по ва 
ду бин ских струк ту ра. 

Док се прет ход но по гла вље за сни ва ло на те зи да по сто ји ого ље на 
струк ту ра ко ја се зо ве за плет и ко ја оста је иста без об зи ра на то да ли му 
тки во чи не ре чи или филм ска тра ка (јер ана ли за за пле та и ни је ни шта 
дру го до упо ред на ана то ми ја на ра тив не те о ри је ко ја нам по ка зу је за јед
нич ка струк ту рал на обе леж ја код слич них при ча), основ на те ма пе тог 
по гла вља су функ ци о нал на и те мат ска син те за Бо ри са То ма шев ског и 
Ро ла на Бар та. Оба ау то ра по ка за ла су ка ко се на ра тив ни еле мен ти укла
па ју у хи је рар хиј ске гру пе у ко ји ма сва ки еле мент слу жи као део ве ће 
је ди ни це; оту да се Бар то ве функ ци је, од но сно мо ти ви То ма шев ског, не 
мо гу де фи ни са ти док се не от кри је њи хо ва свр ха, док се не утвр ди у ка
квим су ме ђу соб ним од но си ма са дру гим еле мен ти ма. На кон утвр ђи ва ња 
зна че ња функ ци ја и мо ти ва, ком по зи ци је ју на ка, ин ди ка то ра, ин фор ма
то ра, ста тич них мо ти ва и на ра тив не тем по рал но сти, Мар тин ме то де 
Бар та и То ма шев ског екла тант но и ве што де мон стри ра на при чи Ке трин 
Мен сфилд „Сре ћа”.

Чи ње ни ца да се из ме ђу при че и чи та о ца на ла зи при по ве дач ко ји 
кон тро ли ше оно што ће би ти ре че но, као и на на чин на ко ји ће то би ти 
по сма тра но, што се дру гим ре чи ма мо же озна чи ти тач ком гле ди шта – 
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ме ђу аме рич ким и не мач ким кри ти ча ри ма од ре ђу ју ћом осо би ном на ра
ци је – пред мет су ше стог по гла вља. Да би сво је из ла га ње учи нио склад
ним, Мар тин је по гла вље по де лио у три де ла, опи су ју ћи нај пре лин гви
стич ка обе леж ја на ра ци је, по том но ви је те о ри је ко је се ти чу струк ту ра 
пред ста вља ња у на ра ти ву (про стор них и опа жај них од но са при по ве да ча 
пре ма ли ко ви ма и ме ђу соб ног од но са ли ко ва), и нај зад ис ти чу ћи кри ти
ча ре ко ји при ла зе тач ки гле ди шта из пер спек ти ве је зи ка као кул тур ног 
фе но ме на. Из ра зи ту па жњу ау тор по кла ња пи та њу фо ка ли за ци је, од но сно 
ра зли ци из ме ђу фо ку са на ра ци је (ко пи ше?) и фо ку са ли ка (ко опа жа?), 
ко ју су пр ви пут пред ло жи ли Клинт Брукс и Ро берт Пен Во рен, а по том 
ју је да ље раз вио Же рар Же нет. 

У сед мом по гла вљу фи гу ра чи та о ца и ми сао Веј на Бу та да је про за 
об лик ко му ни ка ци је до би ја ју по вла шће но ме сто. Ау тор укр шта те о риј
ска ми шље ња по во дом овог аспек та на во де ћи ста во ве Пи те ра Ра би но
ви ца и ње гов по јам ау тор ске пу бли ке, Х. Р. Ја у са и Фре де ри ка Џеј мсо на, 
ко ји су на гла ша ва ли ва жност дис тан це, са о се ћа ња, по и сто ве ћи ва ња и 
же ље при чи та њу про зе, као и те о ре ти ча ра re a ders re spon sea, ко ји сма
тра ју да зна че ње на ста је при са мом чи та њу. На ро чи то зна ча јан до при нос 
у са гле да ва њу про це са чи та ња на ра ти ва оства рио је, ка ко Мар тин на гла
ша ва, Вол фганг Изер, сма тра ју ћи да под ра зу ме ва ни чи та лац ни је адре
сат про зног на ра ти ва, као што то по ка зу је ко му ни ка циј ски мо дел, већ 
јед но од не ко ли ко ста но ви шта ко ја пру жа ју пер спек ти ву ње го вог зна
че ња. На ро чи то се прег нант ним по ка зу је Изе ро во де фи ни са ње чи та о ца: 
осо ба ко ја по чи ње да чи та књи гу ве ро ват но ни је са свим на лик осо би 
ко ја је књи гу про чи та ла. Оту да „чи та лац” ни је фик тив на фи гу ра ко јој 
се под ра зу ме ва ни ау тор обра ћа, ни ствар на осо ба ко ја чи та или не ка ком
би на ци ја те две осо бе, већ је он тран сцен ден тал на ве ро ват но ћа, још 
не ре а ли зо ва на, што по сто ји и ме ња се са мо у то ку про це са чи та ња.

Осмо по гла вље, на по слет ку, рас пра вља о кри ти ча ри ма ко ји по ка
зу ју ка ко раз гра ни ча ва ње из ме ђу тек ста и кон тек ста, при че и ту ма че ња, 
пи са ња и чи та ња мо же би ти за ма гље но или пре о кре ну то, ка ко мо же из
ма ћи осло нац те о ри ји ко јој је циљ да фик си ра зна че ње. Мар тин под јед на ко 
апо стро фи ра из ве сне тех ни ке на ра ти ва, као што су са ти ра, па ро ди ја, 
иро ни ја или ме та фик ци ја, ко је од сту па ју од нор ми, да би по том по ку шао 
да про ник не у те шко ће са ко ји ма се кри ти ча ри и фи ло зо фи су сре ћу у по
ку ша ју да од ре де тер ми не на ра ци је и про зе. 

Из ла жу ћи акри бич но, си сте ма тич но и пре глед но, ја сним, ра зу мљи
вим из ра зом, раз вој пред ста ва о ро ма ну у ан гло а ме рич кој кри ти ци до 
по чет ка ше зде се тих го ди на, као и ра зно ли ке, по зна те или не што ре цент
ни је на ра тив не те о ри је, чи је ме то де по том апли ци ра, ком па ри ра и вред
ну је на при ме ри ма ни за при ча за сно ва них на фол клор ном мо ти ву по но во 
пла ће ног љу бав ног по кло на, на при ме ру при че „Сре ћа” Ке трин Мен сфилд, 
Хе мин гве је вог „Крат ког срећ ног жи во та Фран си са Ма ком бе ра” и „До
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жи вља ји ма Хаклбе ри ја Фи на” Мар ка Тве на, Мар тин је ус пео да са чи ни 
књи гу ко ја не са мо да пред ста вља зна ча јан до при нос на ра тив ној и кри
тич кој те о ри ји не го и под сти че на по то ња ис тра жи ва ња свог основ ног 
пред ме та ин те ре со ва ња.

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ




