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У МРЕ ЖИ ТЕК СТУ АЛ НОГ ЛА ВИ РИН ТА
(Мар ко Ју ван: Ин тер тек сту ал ност, са сло ве нач ког пре ве ла  

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2013)

Ула зак у (ме та)тек сту ал ни ла ви ринт мо но гра фи је Ин тер тек сту ал ност Мар ка Ју-
ва на (1960), сло ве нач ког ком па ра ти сте, књи жев ног исто ри ча ра и те о ре ти ча ра, отва ра 
ви ше пла но ва са гле да ва ња оби ља књи жев не гра ђе. Ако по ђе мо од ста ва Ју ли је Кри-
сте ве да се „књи жев ни текст укљу чу је у мно штво тек сто ва” и да је „пи са ње ре пли ка 
(функ ци ја или не га ци ја)” на не ки дру ги текст (дру ге тек сто ве) до ла зи мо до хи по те зе 
да је сва ки књи жев ни текст на свим сво јим (не)све сним ни во и ма, за пра во је дан ин-
тер тек сту ал ни мо за ик ци та та. Упра во по ме ну та ди хо то ми ја све сно/не све сно ука зу је 
на чи ње ни цу да је ар хи тек ту ра ин тер тек сту ал но сти ви ше спрат на: она је и ви дљи ва, 
на мер на (озна че на) и не ви дљи ва, алу зив на (нео зна че на). 

Мо же мо да по ста ви мо пи та ње: где је он да гра ни ца ме ђу тек сто ви ма у са мо ме тек-
сту? Ју ван на во ди да је по ја ва пи сме но сти омо гу ћи ла фик са ци ју гра ни це (рас кр шћа) 
ме ђу тек сто ви ма. Кре та њем кроз ин тер тек сту ал ни ме та ди скурс, кроз чи та ву књи гу, 
су сре ће мо се са ка ле и до скоп ским асор ти ма ном мар ке ра тих гра ни ца ко ји чи не пој-
мо ви као што су алу зи ја, па ро ди ја, пре вод, па ра фра за, кон тра фак ту ра, ему ла ци ја, 
ана грам и др. 

Ју ван да је исто ри ју раз ли чи тих ви зу ра алу зи је где се као до ми нант на ис ти че она 
по ко јој би ова фи гу ра би ла по се ман тич кој двој но сти бли ска але го ри ји, а по пре ћут-
ки ва њу елип си. По ред хро но ло шког при ка за исто ри је па ро ди је, Ин тер тек сту ал ност 
нам ра све тља ва по ли ва лент ну функ ци ју по ме ну тог књи жев но те о риј ског пој ма у пост-
мо дер ни, са по себ ним освр том на ње го ве ци тат не од ли ке. Ју ван на да ље раз би ја пред-
ра су де ве за не за пре вод а ко је се од но се на ње го ву „па сив ну ре про дук ци ју тек ста” 
на зи ва ју ћи га ин тер пре та тив ним ме та тек стом и ре зул тан том ди ја ло га из вор ни ка са 
„ак ту ел ним је зич ким, кул тур ним и иде о ло шким дру гим”. Па ра фра за се об ја шња ва у 
све тлу ин тер пре та тив не тек сту ал не ино ва ци је из вор ни ка, али са очу ва њем сми сла 
истог. Кон тра фак ту ра је, у па ро диј ској па ра диг ми, при ка за на као стра те ги ја про фа ног, 
апо криф ног кри вље ња „је ван ђе ља, оп ште ис по ве сти, ли та ни ја и ми са у све тов не те ме 
– дру штве но кри тич ке, ана кре онт ске или ерот ске”. Ему ла ци ја, као ком плек сни ин тер-
тек сту ал ни по сту пак, ста вље на је у ком пе те тив ни кон текст, у ком су се ам би ци о зни 
књи жев ни ци или го вор ни ци так ми чи ли са сво јим узо ри ма у на ме ри њи хо вог над ма-
ши ва ња од но сно пре ва зи ла же ња. Ему ла ци ја је до ве де на у ве зу са ими та ци јом чи ји је 
циљ све сно по сти за ње пре вред ну ју ћег от кло на. Со си ров ска кон цеп ци ја ана гра ма, 
од но сно па ра гра ма, при ка за на је као кон тек сту а ли зу ју ћи по сту пак це па ња и ра жи-
зља ва ња ла тент ног тек ста – „те ме” у тек сту ал ну „мно го стру кост”. Све на ве де не мо за-
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ич ки по сла га не пој мо ве Мар ко Ју ван ди вер ги ра у ком плекс ин тер тек сту ал них ди хо-
то ми ја ко ји по сма тра ин тер тек сту ал ност као кван ти та тив ну и ква ли та тив ну, ужу и 
ши ру. По след ња ин тер тек сту ал на опо зи ци ја мо же се ти по ло шки схва та ти, на во ди нас 
Ју ван, као мо дел цен тра и мар ги не. 

Ко ји про це си ре гу ли шу од нос цен тра и мар ги не у Ју ва но вом ин тер тек сту ал ном 
ла ви рин ту? Ау тор Ин тер тек сту ал но сти го во ри, на јед ној стра ни, о по зи тив ним кон-
цеп ци ја ма по дра жа ва ња. На дру гој, он ука зу је на не га тив не стра те ги је ци тат не па ро-
ди је, иро ни је, кон тра фак тур не дис тор зи је са крал ног. Ди ја лек ти ка из ме ђу цен тра и 
мар ги не у Ју ва но вој ви зу ри од ви ја се пре ко бах ти нов ски схва ће не ди ја ло гич но сти. 
Ди ја лог се ре а ли зу је и на ме та фо рич ној и на ме то ни миј ској оси, а ин тен зи тет ин тер-
тек сту ал но сти се од ре ђу је пре ко ње не ин тер ак тив но сти. Она се, у слу ча ју би нар не 
опо зи ци је кон вен ци ја/ино ва ци ја, од но си на ели о тов ско пер ма нент но пре гру пи са ва-
ње де ла у књи жев но и сто риј ском по рет ку. 

Обим пој ма тра ди ци је, у дис кур су ин тер тек сту ал но сти, ре фе ри ше и ка хро но ло-
шкој ли ни ји ње ног из у ча ва ња. Ње ни уга о ни ка ме но ви су по ме ну ти Ми ха ил Бах тин и 
Ју ли ја Кри сте ва. Осим њих, Ју ван ука зу је на ин тер тек сту ал не прав це Хан са Ро бер та 
Ја у са, Џо на та на Ка ле ра, Ми ше ла Ри фа те ра, Жа ка Де ри де, Шар ла Гри ве ра, Џе ја Лем кеа, 
Же ра ра Же не та. Ја ус ин тер тек сту ал ност ви ди као по се бан об лик ства ра лач ке ре цеп-
ци је. Ка лер је схва та као дво бој пе снич ких мај стор ста ва, при че му пра ви кри тич ки 
от клон од пси хо ло ги стич ког ро ман ти зо ва ња ути ца ја и ау то ра Ха рол да Блу ма. Ри фа тер 
ви ди ин тер тек сту ал ност као под све сну, на гон ску по тре бу за ре цеп тив ном уре ђе но-
шћу, за ек тро пи јом. Ово се од но си на све сно ге не ри са не хер ме тич ке тек сто ве, као и 
на кон тек сту а ли за ци ју до та да не ви ђе них тек сту ал них по ја ва. Ри фа тер ја сно ис ти че 
став да је ре фе рен ци јал ност књи жев них тек сто ва крај ње не ли не ар на, да ју ћи та ко 
пу то каз ка ко чи та о ци ма-кон зу мен ти ма та ко и књи жев ним те о ре ти ча ри ма и кри ти ча-
ри ма. Де ри да ру ши гра ни це ме ђу тек сто ви ма, тач ни је из ме ђу тек ста и кон тек ста, ис-
ти чу ћи да „не ма ни че га ван тек ста”. Пре ма овом де кон струк ци о ни сти, текст на ста је 
са мо у тран сфор ма ци ји не ког дру гог тек ста, при че му је услов раз у ме ва ња тек ста 
са др жан у уо ча ва њу по на вља ња, од но сно пре но ше ња тек сту ал них еле ме на та из јед-
ног тек ста у дру ги. Ин те ре сан тан је ин тер тек сту ал ни за о крет ко ји на ра то лог Же рар 
Же нет чи ни од ри ца њем од струк ту ра ли стич ког „за тво ре ног тек ста” ка „отво ре ном 
струк ту ра ли зму”. Же нет ко ри сти по јам тран стек сту ал но сти да би озна чио све оно што 
пред ста вља очи гле дан или при кри вен од нос про јек ци је основ ног тек ста на дру ге 
тек сто ве. Ло рен Џе ни да је ди стинк ци ју из ме ђу им пли цит не и екс пли цит не ин тер тек-
сту ал но сти обра зла жу ћи да се пр ва ти че од но са тек ста са ко до ви ма, а да дру га ре фе-
ри ше ка умет нич кој упо тре би, од но сно ка бе ле три стич кој мон та жи и ци тат но сти. Шарл 
Гри вел ин тер тек сту ал ност сма тра при си лом ка по на вља њу а Џеј Лем ке, на по слет ку, 
ви ди је као иде о ло шку слу шки њу. 

По се бан фо кус у сво јој мо но гра фи ји Ју ван ста вља на мор фо ло ги ју ци тат но сти, као 
ја сног пу та ко ји спа ја ау то ре и њи хо ве тек сто ве. Ти по ло ги ју и кла си фи ка ци ју ци тат но-
сти Ду брав ке Ора ић ко ри сти као те о риј ску око сни цу у овом де лу мо но гра фи је. Кре-
ћу ћи се од те о риј ског по ла зи шта ко је је Ора ић има ла у ру ским фор ма ли сти ма, Ју ван 
ци тат ну пу та њу за вр ша ва у пост мо дер ни са ци тат но шћу као фи гу ром, са псе у до ци-
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тат но шћу и раз ли чи тим об ли ци ма ци тат не ми сти фи ка ци је. Пси хо а на ли тич ки при ступ 
ин тер тек сту ал но сти ви ди мо код над ре а ли ста у са др жа ју пој ма ау то мат ског пи са ња 
Ан дреа Бре то на. Ти ња нов сма тра да је ин тер тек сту ал ност ау то ре гу ла тив ни ме тод 
са ме књи жев не тра ди ци је. Фе но ме но ло зи из јед на ча ва ју ин тер тек сту ал ност са књи-
жев ним ути ца јем. (Пост)струк ту ра ли ста Ро лан Барт, про гла ша ва ју ћи ау то ра мр твим, 
ука зу је да је за ин тер тек сту ал ност сâм тво рац књи жев ног де ла ире ле ван тан. Књи жев-
но де ло та ко спон та но ула зи у бу ји цу књи жев них тек сто ва. 

Ин тер тек сту ал на из у ча ва ња на те ре ну сло ве ни сти ке ста вље на су у окви ре фран-
цу ске те о ри је књи жев но сти са фо ку сом на струк ту ра ли зам и ра ни постструк ту ра ли-
зам. Ње на ис хо ди шта ре флек то ва на су и на сло ве нач ку нео а ван гард ну тек сту ал ну 
прак су, пре све га на лу ди зам и ре и зам. Пре глед из у ча ва ња ин тер тек сту ал но сти дат 
је кроз ра до ве Та ра са Кер ма у не ра, Ан дре ја Ме две да, Але ша Де бе ља ка, Сла во ја Жи-
же ка, Ве на Та у фе ра, Јан ка Ко са, Раст ка Моч ни ка, Мла де на До ла ра, Бра це Ро та ра. Те о-
риј ску осно ву, ко ја се на ла зи у осно ви свих ових из у ча ва ла ца ин тер тек сту ал но сти у 
Сло ве ни ји чи ни нит ко ја спа ја пре во де у нео а ван гард ном те о риј ском ма га зи ну Tel 
Qu el, ра до ве Кри сте ве, Де ри де, Ро ла на Бар та. Кер ма у нер је есе ји стич ки про ми шљао 
ви ше ин тер тек сту ал них фе но ме на ме ђу ко ји ма мо же мо из дво ји ти па ро диј ску игру и 
си му ла ци ју. Ан дреј Ме двед се ба вио иде о ло шким ин тер тек сту ал ним аспек ти ма лу ди-
зма. Алеш Де бе љак је у сво јим те о риј ским ра до ви ма раз ма трао фе но ме не књи жев ног 
па лимп се ста, ко ла жа и ин тер-жан ров но сти ма сов не кул ту ре. Жи жек је ин тер тек сту-
ал но сти при сту пио са он то ло шке, хај де ге ри јан ске стра не. Ве но Та у фер је за пред мет 
свог ин тер тек сту ал ног при сту па књи жев но сти иза брао стра те ги је пре у ре ђи ва ња 
ци та та, док је Јан ко Кос ја сно оцр тао би нар не опо зи ци је ели ти стич ка/по пу ли стич ка 
и езо те риј ска/ег зо те риј ска ин тер тек сту ал ност.

Ен тро пи ју, ко ју са чи ња ва кон гло ме рат ре фе рен ци у из у зет но ис црп ном при ка зи-
ва њу, Мар ко Ју ван ме та тек сту ал но ар ти ку ли ше кроз по јам тек сту ал не ис цр пље но сти 
Џо на Бар та. Ова ис цр пље ност, ко ја про ис ти че из со фи сти ци ра не игре тек ста са тра-
ди ци јом, од но си се на там ни цу је зи ка у ко јој схва та мо да се на ла зи мо ка да же ли мо да 
не што но во ка же мо, јер убр зо спо зна мо чи ње ни цу да су за пра во „све при че већ ис-
при ча не”. Ек тро пич но се Ју ван по зи ва на „ин тер тек сту ал ну ен ци кло пе ди ју” Су зан 
Хол ти јус, ко ја би омо гу ћи ла чи та о цу да се сна ла зи у (хи пер)тек сту ал ним лу та њи ма. 
Текст ко ји се упра во за вр ша ва, пред ста вља са мо је дан ма ли про ду же так Ари јад ни не 
ни ти у на ме ри да се на зру мо гу ћи обри си ру бо ва (ин тер)тек сту ал ног ла ви рин та зва ног 
књи жев ност.




