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Сажетак. У раду су изложена савремена схватања текста и контекста, као и
увид у релевантне концепције књижевног дела. Јединствена концепција Петра Мило-
сављевића до које је дошао метакритичким односом према претходним концепцијама
гласи: књижевно уметничко дело је јединство текста и контекста. У књизи Теорија бе-
летристике аутор је доградио своју концепцију у поглављу Дога-ање белетристичког
текста, где књижевно уметничко дело као јединство текста и контекста треба схватити
и као дога-ај који има структуру и њене елементе, чињенице које чине текст и контекст.

Кључне речи: текст, контекст, чињенице, интертекст, архитекст, фенотекст,
генотекст, метатекст, прототекст.

Семиологија се бави и проблемом схватања текста. Став главних представ-
ника постмодернизма, француских проучавалаца Ролана Барта и Жака Дериде да
је све текст, тиче се одговора на питање шта је у основи свега што јесте. Ставови-
ма да је у основи свега апејрон, атом, монада, чињеница, придружује се и пост-
модернистички став да је у основи свега текст. На примеру из књиге Логос и па-
радигма, (2000), Петар Милосављевић проверава ову тврдњу набрајајући објекте
на које би се овај израз могао односити и каже: „Текст може да буде много шта.
Текст је и Космос и звезда Даница, и Земља […]” (Милосављевић 2000: стр. 18).
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2 Текст из докторске дисертације Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића
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Провера је показала да реч текст може да буде само симулакрум за све, али текст
није и не може да буде све. Све може да буде чињеница, а текст је само једна спе-
цифична чињеница. Милосављевић сматра да је грешка Жака Дериде што је пој-
му текст придао више значења него што је могуће. Исказ „све је текст” није одр-
жив, јер у поређењу са три међусобно повезана става: све је чињеница, све је кон-
кретни тоталитет; све је догађај, не може се рећи свака чињеница је текст, сваки
конкретни тоталитет је текст, сваки догађај је текст, али се може с правом рећи,
сваки текст је чињеница, сваки текст је конкретни тоталитет, сваки текст је до-
гађај. Милосављевић конкретизује :

„То значи: а) текст је једна од могућих чињеница; б) текст је један од мо-
гућих конкретних тоталитета, в) текст је један од могућих догађаја. Сведено
на основно, то значи да текст треба схватити само као једну од чињеница, је-
дан конкретни тоталитет, један од могућих догађаја. То опет значи: Није у
праву Дерида кад тврди да је све текст; нису у праву ни постмодернисти кад
од његовог става полазе као од основног начела. На основу погрешног начела
они могу да дођу само до погрешних ставова и закључака” (Милосављевић
2009: стр. 178–179).

Постмодернистички појмови настали су на погрешном начелу да је све
текст. Текстуалност је оно што има особине текста, а текстуализација је процес
који води ка текстуалности, стварању. Текстови као означитељи чине праксис
који стоји између субјекта и објекта, и двочлану релацију чини трочланом
(субјект-праксис-објект). Језик се, као најзначајнији праксис, може различито
односити према стварности, може бити прозиран и непрозиран (транспарентан и
нетранспарентан), може јасно или затамњено представити стварност. Мило-
сављевић сматра да језик не омогућује увек да се јасно види емпиријска стварност
јер је средство помоћу којег се она може и откривати и прикривати. Исто се може
рећи и за текстове. „Изворно значење израза поезија на грчком везано је за ства-
рање. Под поезијом стари Грци разумевали су и оно што зовемо лирска, епска и
драмска поезија. Постмодернисти, који инсистирају на текстуалности и текстуа-
лизацији поезије, негирају значење поезије као стваралачког чина. Ако је поезија
производ текстуализације, онда се ту стваралачка улога субјекта изгубила. Са-
мим тиме она више није поезија, губи своју бит” (Милосављевић 2009: стр. 180).
У књизи Коначна теорија књижевности Бошко Томашевић доноси програм ко-
начне књижевне теорије, теорије деконструкције и негирања, и између осталог
каже: „Kоначна књижевна теорија заснована је на концепту ’слабе мисли’ и иза-
зову тзв. ’теорије хаоса’ захтева модификацију разумевања субјекта спознаје
(књижевност) па самим тим одбацује тоталитет досадашњег схватања теорије
књижевности као канона и органона” (Томашевић 2001: стр. 154–155). 

Милосављевић наводи као примере текстове „записника”, плодова инспи-
рације, Ђачки растанак Бранка Радичевића и Отаџбину Ђуре Јакшића, али и
рад на тексту, текстуализацији, Јована Дучића – „радника на пољу риме и ритма”
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и Малармеа који је за себе говорио да је „синтаксичар” и Поов рад на поеми
Гавран. Добар део литературе не може се свести на текстуализацију. 

У складу са сосировском једносмерном оријентацијом, текст се састоји са-
мо од означитеља, тј. од ознака и онога што је означено, што значи да се текст са-
стоји само од језичких елемената. У Милосављевићевим књигама се, међутим,
говори да се текст плете и од језичких и од нејезичких елемената. У Теорији бе-
летристике (1993) овај став је испитиван и провераван преко Аристотелове про-
јекције текста у Поетици. Аристотел је сматрао да се текст састоји од следећих
елемената: приче, карактера, говора и мисли, дакле, не само од језика (тј. од вер-
балних елемената), већ и од невербалних елемената. Систематизована римска ре-
торика обухватала је беседнички текст састављен од теме, аргумената и језика
(inventio, dispositio, elocutio), што казује да се и у старој реторици, језик (реч, го-
вор) нашао на трећем месту. У теорији о слојевитости књижевних дела Романа
Ингардена и у књизи Волфганга Кајзера Књижевно уметничко дело (1948), реч
избија на прво место, али су ови феноменолози били свесни нејезичких елемена-
та који чине спољашњи и унутрашњи садржај текста. Уметнички текст организо-
ван на синтагматској и парадигматској оси, идентификовали су структуралисти
Сосир, Хјелмслев и Лотман.

Милосављевић је прихватио дату организацију текста, али се његови ставо-
ви разликују од структуралистичких и постструктуралистичких. Постструктура-
листи текстуализацију текста схватају као производ самоделатности текста. За
Милосављевића, текст је резултат дијалога субјекта који ствара и текста који се
понаша према својим законима. У виђењу постмодерниста и структуралиста, тек-
стуализација текста се креће у равни деловања означитеља, као производ означи-
теља. Процес стварања текста, по Милосављевићевом схватању, обухвата све три
димензије: ознаку, означено и референт.

У савременој књижевнотеоријској мисли постоје две опозитне концепције
које се тичу природе књижевности: концепција белетристике као уметности речи
коју заступају немачки филолози, и концепција белетристике као моделовања
стварности руских семиотичара. Теза о књижевности као уметности речи има
упориште у сосиросвској семиологији и кореспондира са Милосављевићевим
осветљењем названим кентауризација знака. Теза о књижевности као моделова-
њу стварности претпоставља да уметност може бити моделовање (организовање)
три основна елемента: а) језичке грађе, односно језичких елемената текста, б) не-
језичке грађе, превасходно мотива и в) организације нереченог, неказаног, у зна-
чењу присутног, плодно приказаној у Ингарденовој идеји о местима неодређено-
сти препуштених читаочевој надоградњи. Разлика ових двеју концепција, књи-
жевности као уметности речи и моделовања стварности, испољила се у схватању
контекста као односа текстовних и вантекстовних елемената. Драган Стојановић
у књизи Феноменологија и вишезначност књижевног дела поводом Ингардено-
вог схватања селективне функције контекста (у књизи О сазнавању књижевно
уметничког дела 1937) указује: „Контекст, поред селективне, може играти и уло-
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гу узрочника вишезначности, нарочито на нивоу виших смисаоних јединица.
Смисао појединих делова приказаног и у делу коментарисаног ’света’ дела често
је крајње вишезначан управо с обзиром на целину у којој учествује, или с обзи-
ром на само неке друге делове дела – тако да се тај ’свет’ прелива” (Стојановић
2011: стр. 142). 

Милосављевић се позива на књигу Најала Лусија Постмодернистичка
теорија књижевности, из које доноси главни део чланка Ролана Барта Од дела
до текста (1971). Постмодернистичка концепција, по којој је све текст и из које
произилази да је и оно што је вредно од дела, исто тако текст, и да је дело само ар-
тефакт, предмет, по Милосављевићевом мишљењу није одржива јер не одговара
стварности. Жерар Женет, Бартов истомишљеник, изградио је другачију концеп-
цију у књизи Уметничко дело (први њен део објављен је на француском 1994),
до које је дошао арбитрарно, определивши се за концепцију филозофа Гликмана.
За разлику од Милосављевића који је имао у виду различите концепције умет-
ничког дела репрезентативне за разне школе у европоцентричном обзорју, Же-
нет у својој књизи није превазишао оквире сосировске концепције дводимензио-
налне природе знака. Темеље свог мисаоног порекла означио је бинарним појмо-
вима иманентно-трансцендентно. 

Став о текстуалности у филозофији и књижевној теорији на основама лин-
гвистике, дограђен је ставом о повезаности једног текста са другим текстовима
означених синонимним изразима интертекстовност или метатекстовност,
што значи да један текст има значење у односу према другим текстовима. Сматра
се да је доказ везе двају текстова цитатност: када се текст цитира, дословно или у
пренесеном значењу, ради се о интертекстовној (метатекстовној) вези. 

У Милосављевићевој Теорији белетристике списак аутора и школа који
су се бавили проблемима интертекстовности и метатекстовности шири је и са
дубљим историјским коренима. Дато је укупно осам кратких увида у прилоге ос-
ветљавања међутекстовних односа и показано да се француски структуралисти
Јулија Кристева и Жерар Женет нису први бавили овим проблемима, већ су то
били компаратисти, али је најзначајнији теоријски продор био Елиотов, упоредо
са прилозима руских и словачких структуралиста и семиолога (шездесетих и се-
дамдесетих година XX века). У поменутој књизи, Милосављевић се у поглављу
Контекст бавио односом текста са вантекстовним чињеницама које су проуча-
вали позитивисти и представници духовно-научног метода тј. теорије рецепције.
Постмодернистичко инсистирање на односу текст – интертекст, супротно је од
Милосављевићевог инсистирања на односу текст – контекст. Милосављевићев
израз контекст подразумева интертекстовне везе, као и вербалне и невербалне
везе између текстовних и вантекстовних чињеница. Џонатан Калер у књизи Тео-
рија књижевности сматра да је значење ограничено контекстом, али је контекст
неограничен. Он каже: „Главни помаци у тумачењу књижевности настали теориј-
ским дискурсом, могли би се, заправо, сагледати као последица ширења и понов-
ног описивања контекста […] Прикази херменеутике често разликују такозвану
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херменеутику обнове, која настоји да реконструише изворни стваралачки кон-
текст (ту спадају околности и намере аутора, као и могућа значења које је дело
имало за своје изворне читаоце), од херменеуитике сумње, која настоји да обело-
дани неиспитане претпоставке на којима се можда заснива текст (политичке, пол-
не, филозофске, језичке)” (Калер 2009: стр. 82). 

Семиологија постмодерниста нудила је перспективе које су водиле ка томе
да се сви знакови схвате као вербални. У савременој лингвистици знакови се
схватају као арбитрарни и симболички, па читав знаковни систем у духу сосиров-
ске парадигме, треба схватити као језик у симболичком поретку. Ван система на-
шла се персовска концепција знака по којој осим вербалних знакова треба имати
у виду и друге подзнаковне системе. У Милосављевићевом схватању, појам кон-
текстуализације значи конституисање веза између чињеница текста и контекста.
Англоамерички новокритичари употребљавали су овај појам мислећи на унутра-
шњу, контекстуализацију унутар текста. Аутор подвлачи разлику између интер-
текстовних, којима се баве постмодернисти, и контекстуалних веза које су ос-
ветљавали позитивисти, а у садашње време присталице теорије рецепције. Мило-
сављевићев програм подразумева бављење и интертекстовним и контекстуалним
везама. 

Испитивању односа једног текста према другим текстовима Милосављевић
приступа са становишта компаратистике, руских формалиста, Елиота, тартуско-
-московских семиолога, Кристеве, Антона Поповича, Жерара Женета, Таранов-
ског. 

Компаратистичка испитивања развила су се у оквиру компаратистике
као дисциплине утемељене у првој половини XIX века која се бавила интертекс-
товним везама. Подударности или сличности међу текстовима, њихову кореспон-
денцију, компаратистика је објашњавала утицајима једних писаца на друге или
стилско- типолошким или историјско-типолошким аналогијама. Предмет компа-
ратистичких истраживања су интертекстовне везе, језгра сличности између текс-
това који припадају разним националним литературама. 

Руски формалисти заступали су став о тексту као новини у односу на друге
текстове. У есеју Уметност као поступак (1917) који је програмски текст фор-
малистичке школе, Виктор Шкловски констатује да само текст који је у поступку
нов, може изазвати перцепцију прималаца и то је у основи интертекстуални однос
заснован на познавању старог да би се разумело ново, схватити текст и његов кон-
текст.

Бахтин, сапутник руских формалиста, на текст је гледао са становишта
дијалошког дијалектичког метода, као на текст у сталном дијалошком односу са
другим текстовима. „Појам цитатности развија идеју Михаила Бахтина да је
књижевно дјело ’карика у ланцу говора’, и да је оно, ’као реплика у дијалогу’, уви-
јек повезано с другим дјелима. У тој повезаности текстова развија се оно својство
текста које је Бахтин назвао дијалогизам ” (Лешић 2010: стр. 93).
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Елиотово схватање традиције као објашњење интертекстовности, позна-
то из његовог есеја Традиција и индивидуални таленат, који почиње реченицом:
„Ниједан песник, ниједан уметник нема сам за себе целовито значење”, Мило-
сављевић сматра једним од најдубљих схватања проблема интертекстуалности и
разјашњава извесне терминолошке нејасноће. Када Елиот говори о песнику, мис-
ли на песниково дело. Милосављевић каже: „Наведену реченицу зато би требало
схватити тако да ниједно литерарно дело само за себе нема целовито значење, већ
да значење добија од других текстова” (Милосављевић 1993: стр. 91). Скуп ин-
тертекстовних односа, Елиот је схватио као традицију, а традицију као поредак
вредности који се делимично мења са доласком новог дела. Текст не живи само
по својим иманентним својствима, већ и по томе колико је способан да се уклопи
у постојећи поредак. 

Лотман је у делу видео текстовне и вантекстовне структуре. Проблем
интертекстовних веза објашњавао je на структуралистичким основама, ставoм да
је литерарни уметнички текст и модел стварности, и део ширег моделативног си-
стема, литературе. По његовом мишљењу литерарно дело има текстовну и ван-
текстовну структуру. У књизи Уметничка структура текста, Лотман говори о
више врста структура: „очекиване” и „неочекиване”, оне које се могу апстрахова-
ти из конкретних дела и „унапред задате” и „стварне” структуре неодвојиве од
конкретних дела. Односе текстовних и вантекстовних структура Лотман освет-
љава још једним појмовним паром: „естетиком истоветности” која тежи да у тек-
сту види истоветне структуре са очекиваним, и „естетиком супротности” која те-
жи да у тексту види структуре које се очекиванима супротстављају. 

Француски структуралисти баве се проблемима међутекстовних веза ис-
товремено када и Лотман. Јулија Кристева увела је термин интертекстовност
као и изведенице интертекстовне везе, интертекстовни односи. Њена зами-
сао о интертекстовности схваћена је у динамичком смислу, и она их је видела у
процесу значењског обликовања текста у разним фазама: архитекст као пра-
основа текста, фенотекст као текст у формирању који још није уобличен и ге-
нотекст као језички и жанровски уобличен текст. Идеју интертекстовности су
поред Кристеве развијали структуралисти Ролан Барт и Жерар Женет. Барт је ту-
мачио Балзакову причу Саразин и издвојио пет кодова који се преплићу при чи-
тању: херменеутички код, конотациони, симболички, проеретички и културни
код. Бартову основну идеју Милосављевић је представио овако: један поливален-
тни текст поливалентно је кодиран и његове везе са другим текстовима одвијају
се преко заједничких кодова. Женет је интертекстовне везе једног текста са дру-
гим текстовима објашњавао помоћу појма архитекст изнетим у студији Архи-
текст.

Словачки структуралисти су заговорници метатекстовних испитива-
ња. У Њитри, у Словачкој, делује група структуралиста од којих се неки чланови
баве проблемима естетске комуникације (Франтишек Мико), а други проблеми-
ма метакомуникације (Антон Попович). Попович је идеју о метатекстовним од-
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носима преузео од руских формалиста, од Тињанова, и посебно се истакао у ис-
питивањима метатекста и метатесктовних односа. Теорија пародије Тиња-
нова, послужила је Поповичу да створи основне појмове своје концепције:
прототекст, пародирано и метатекст, пародија, и да тим појмовима објасни
појам метатекстовних веза у тексту Опозиција, прототекст, метатекст и раз-
војна интерпретација уметности, а у Експликативном речнику термина де-
финише своје основне појмове. Михаило Харпањ који је у српском часопису Де-
ло представио словачке структуралисте, (из чијег је текста Милосављевић навео
одломке Поповичевог позивања на Тињанова и његовог дефинисања тих појмо-
ва), наводи да Попович као извор настанка метатекстова узима дванаест типова
метатекстовних надовезивања и те типове дели према настанку на: афирмативне,
контроверзне, интенционалне, ауторске, читаочеве, секундарне, али и према вр-
стама на: калк, монтажу, плагијат, пародију, низ типова књижевног образовања.
Попович је аутор који је најплодније осветлио интертекстовне везе. Кирил Тара-
новски, некад београдски, а затим харвардски професор, бавио се подтекстом и
текстом. У Књизи о Мандељштаму (1977), проучавао је проблем контекста у ок-
виру конкретних тумачења интертекстовних веза. Наведена мишљења и њихове
разлике које потичу из терминолошке несагласности, плодно егзистирају у свом
систему. Заједнички им је негативан став према идеји о семантичкој аутономији
текста, али су сагласни у ставу да значење једног текста зависи од других текстова
и да међутекстовне односе треба систематски испитивати; заједничка је и тежња
да се испитивање контекста ограничи на испитивање интертекстуалних веза.

Испитивања везе конкретних текстова са чињеницама изван текстова вр-
шена су у разним варијантама позитивизма, марксизма, духовно-научог метода,
психоанализе и теорије рецепције. Позитивизам је прва модерна школа у про-
учавању литературе XIX века, али се и раније могла наћи у радовима Иполита Те-
на, и присутна је до данашњих дана. Лешек Колаковски позитивизам схвата у
ужем смислу, као школу, и у ширем смислу као начин мишљења. Предмет пози-
тивистичког истраживања су чињенице везане за биографију и психу писца, и за
историјске, социјалне и национално-политичке услове пишчевог деловања. Оп-
шти смер позитивистичких истраживања јесте да се конкретни белетристички
текстови објасне као последица општих узрока. Позитивисти су објашњавали
текстове чињеницама пишчеве биографије које се пишу још од античких времена
(Плутарх), у средњем веку (житија), а имају посебно место у изучавању литерату-
ре пре позитивиста (Џонсон, Карлајл, Сент-Бев). Позитивизам је доградио и
усавршио, дао научни карактер, биографизму претходних времена. Иполит Тен
је заступао становиште да чињенице треба испитивати у оквиру расе из које је пи-
сац потекао, средине и времена у којем је живео. Међу позитивистичким школа-
ма највише утицаја имала је марксистичка школа (Плеханов), у оквиру које су чи-
њенице текста објашњаване из њиховог социјалног претекста. Психоанализа је
инсистирала на томе да се литерарни текстови објашњавају и психолошким
чињеницама на научном нивоу, ослањајући се на тумачење чињеница у психоте-



160 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

рапеутске сврхе психоаналитичара Фројда и Јунга. На тај начин је проширена
сфера контекста. Дилтајева истраживања поникла су из школе духовно-научног
метода из чињеница духовне природе којима су објашњавали текстове. Онтоло-
шки и егзистенцијалистички ставови такође, обогаћују појам контекста. Дело као
онтичка творевина, представља и означава само себе, али је и израз и начин
појављивања самог бића, бивствујућег бића. У новије време развијена је још јед-
на концепција, теорија рецепције, посебно усмерена на осветљавање удела при-
малаца у процесу настајања текста. Она је истакла један нови вид вантекстовних
чињеница у оквиру потреба и очекивања читалаца. Милосављевић констатује: 

„Контекст једног текста, према томе, не чине само други текстови, већ га
чине и различите друге вантекстовне чињенице […] Да би се о контексту мо-
гло говорити као о целини, потребно је, зато, прихватити најширу дефиници-
ју – по којој се контекст схвата као скуп сваковрсних чињеница које
кореспондирају са чињеницама текста. У ту дефиницију контекста могу да
уђу све чињенице које су до сада откривене и представљене, као и све чиње-
нице које се још могу уочити” (Милосављевић 1993: стр. 98).

У критичком приказу једног од најсавременијих приступа белетристичком
делу, Лотмановом, који полази од става да дело има текстовну и вантекстовну
структуру, Милосављевић показује да структуре те концепције имају слабости
јер увек рачунају са нечим што је постојано, а вантекстовне структуре су им пре-
васходно састављене од других текстова, а не од чињеница друге врсте. Схватање
белетристичког дела као семантички аутономне категорије своди то дело само на
димензију текста. Милосављевићева категорија белетристичког дела има пре
свега у виду чињенице, њихову организацију и њихове кореспонденције. Тиме је
ова концепција добила и четврту димензију по којој се на књижевно дело гледа
као на догађај, а која се појављује и код Ајнштајна у теорији релативитета где се
на честицу гледа као на догађај. У Јоковићевом схватању Борхесове концепције
уметности у књизи Онтолошки пејзаж постмодерног романа, читаоци ће про-
наћи теоријску мисао о тексту као месту сусрета. Аутор каже: „Текст (Књига)
није само лингвистички објекат, текст (књига) је место сусрета аутора и читаоца,
текст (књига), није биће, али јесте жеља да то буде. Имагинација није истина, али
свакако јесте најбољи пут према њеном откривању и показивању нашег лица”
(Јоковић 2002: стр. 75–76). 

Теоријско решење Милосављевића другачије је од постојећих и примерено
је схватању дела као конкретног, динамичког тоталитета. Он каже: 

„Схватање дела као јединства текста и контекста рачуна са двема његовим
једнако значајним димензијама (текстом и контекстом). Једна од њих, текст,
релативно је постојана, непроменљива. Друга, пак, контекст, веома је про-
менљива, будући да се стално мењају чињенице које контекст чине. Са про-
менама контекста природно је да се мења и значење текста (текстовне
чињенице добијају нова осветљења) самим тиме се мења и значење дела, па се
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и дело, у целини, може схватити као непостојана променљива категорија”
(Милосављевић 1993: стр. 99).
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TEXT AND CONTEXT IN CONTEMPORARY 
LITERARY-THEORETICAL THOUGHT3

Summary

This work presents contemporary considerations of text and context, as well as the rel-
evant conception of a literary work. The unique conception of Petar Milosavljević, reached by
metacritical relation toward previous conception, is that literary and artistic work is a unity of
text and context. The author expanded his conception in the book Theory of Beletristics, in the
chapter The Eventuality of a Beletristic Text, where literary and artistic work as a unity of text
and context should also be considered as an event with its own structure and elements – the
constituent facts of text and context. 
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totext
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