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МИ ЛИ ЦА ПЕ ТРО ВИЋ

НАРАТОЛОШКААНАЛИЗА 
ПРИПОВЕДНЕЗБИРКЕФРЕДЕ,ЛАКУНОЋ  

ДРАГОСЛАВАМИХAИЛОВИЋА

СА ЖЕ ТАК: У окви ру ра да пред ста вљен је кри тич ки при каз 
ро ма на Фре де, ла ку ноћ Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, об ја вље ног у из
да њу Ма ти це срп ске 1967. го ди не у Но вом Са ду. При ли ком об ра де 
на ве де ног књи жев ног тек ста ко ри сти ли смо се, пре све га, на ра то
ло шким, а за тим и се ми о сти ли стич ким ме то дом, сле де ћи ком по зи
ци о ну схе му са мог ау то ра, а ста вља ју ћи у фо кус на чин на ко ји се 
при по вед ни по ступ ци сме њу ју у са гла сју са при по вед ном те ма ти ком 
или при ка за ним ју на ци ма. На ро чи то се апо стро фи ра пи та ње је зи ка 
у про зи Дра го сла ва Ми хи ло ви ћа и спе ци фич ност ре че нич них кон
струк ци ја ко ји ма се ау тор ко ри сти. На са мом по чет ку, из ло же не 
су основ не те о риј ске по став ке на ра то ло ги је као књи жев но на уч не 
дис пи пли не у окви ру те о ри је про зе, као и нај оп шти јих пој мо ва ко
ји ма се она слу жи, при ли ком че га да је мо тер ми но ло шко раз гра ни
че ње зна че ња пој мо ва на ра ци је и фо ка ли за ци је. По том сле ди осврт 
на на ра тив ни кор пус про зне збир ке Фре де, ла ку ноћ, на ра то ло шка 
ана ли за по је ди нач них при по ве да ка, у окви ру ко је по себ ну па жњу 
по кла ња мо про ме ни при по вед не пер спек ти ве, упо тре би ска за, уло
зи ди ја ло га, као и вре ме ну при по ве да ња. Уо ча ва се спе ци фич ност 
ау то ди је ге тич ког го во ра, од но сно лич не ис по ве сти ју на ка, јер њи ме 
ау тор по сти же ути сак искре но сти, али и не по у зда но сти, као и афек
ти ра но сти ис ка за. У ра ду је ука за но на то да ау тор те жи ори ги нал
но сти, ве ли ку па жњу по све ћу ју ћи је зи ку, ко ји фи гу ри ра и као из вор 
ху мор них, али и гро теск ноиро ниј ских еле ме на та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дра го слав Ми ха и ло вић, фик циј ска про за, 
при по вед на збир ка, на ра то ло ги ја, фо ка ли за ци ја, сказ, се ми о стили
сти ка, ан ти ју нак, иден ти тет
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Увод: Те о ри ја про зе и на ра то ло ги ја

На ра то ло ги ја (те о ри ја при по ве да ња) нај че шће се де фи ни ше 
као по себ на књи жев но тео риј ска ди сци пли на ко ја се ба ви про бле
ми ма при че, од но сно на ра тив не струк ту ре и ње не ор га ни за ци је у 
окви ру на у ке о књи жев но сти. Сам на зив на ра то ло ги ја (fr. nar ra
to lo gie) пр ви пред ла же Цве тан То до ров (1969), а осим ње га, про
у ча ва о ци ко ји су по ста ви ли те ме ље овој ди сци пли ни би ли су Р. 
Барт, А. Ж. Греј мас, К. Бре мон, Ж. Же нет. Они на ра то ло ги ју пред
ста вља ју као ди сци пли ну чи ји је основ ни циљ да ука же на са му 
на ра тив ност при по вед ног тек ста, тј. на оне осо би не ко је текст 
упра во чи не при по вед ним (за раз ли ку од лир ског или драм ског). 
Да би смо раз у ме ли ово ту ма че ње, мо жда је нај бо ље кре ну ти од 
де фи ни ци је са мог пој ма на ра ци је.

На ра ци ја (lat. nar ra tio – при ча ње, при по ве да ње) од ре ђу је се 
као ствар ни или фик тив ни чин из ла га ња по мо ћу ко јег се пред ста
вља је дан до га ђај или ви ше зби ва ња.1 Се ми о ти ка на ра ци ју као 
вер бал ни ко му ни ка ци о ни про цес у ко ме по ши ља лац, адре сант 
(при по ве дач) ша ље при по вест као по ру ку при ма о цу, адре са ту (чи
та о цу). У те о ри ји при по ве да ња на ра ци ја је основ но сред ство уоб ли
ча ва ња фик ци о нал них де ла. Кла си фи ка ци ја раз ли чи тих ти по ва 
на ра ци је мо же се на чи ни ти на основу ви ше ме ри ла, углав ном с 
об зи ром на вре ме и пер спек ти ву при по ве да ња. Кла сич на по де ла 
под ра зу ме ва по сте ри ор ну, си мул та ну и ан те ри ор ну на ра ци ју. 
По сте ри ор на на ра ци ја ба ви се до га ђа ји ма из про шло сти и углав
ном се слу жи об ли ци ма пер фек та, си мул та на се од ви ја упо ре до 
са до га ђа ји ма о ко ји ма при по ве да, док ан те ри ор на прет хо ди при
по ве да ним до га ђа ји ма. По ред ово га, од из у зет не је ва жно сти и 
пер спек ти ва при по ве да ња, тј. по зи ци ја при по ве да ча ко ји мо же 
би ти са став ни део фик ци о ног све та или се пак на ла зи ти из ван 
(„из над”) ње га – све зна ју ћа при по вед на ин стан ца. 

Ка ко се на ра то ло ги ја нај пре ја вља у струк ту ра ли зму, ово се 
од ра жа ва и на њен пр ви ме тод и при ступ књи жев ном де лу. На 
сво јим по че ци ма, она не тра га за знач њем по је ди них де ла, но се 
ба ви оп штим на че ли ма струк ту ре и ком по зи ци је свих на ра тив них 
тек сто ва. Свој те о риј ски апа рат у овој пр вој („струк ту ра ли стич
кој”) фа зи на ра то ло ги ја по зајм љу је од лин гви сти ке. По ред то га, 
осла ња се и на ру ски фор ма ли зам, струк ту ра ли стич ка из у ча ва ња 
ми те ма Кло да Ле виСтро са и Про по ву иде ју функ ци је из ло же ну 
у ње го вој Мор фо ло ги ји бај ке (прет по став ка да је нео гра ни че на 

1 Џе ралд Принс, На ра то ло шки реч ник, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, 
113–114.
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ра зно ли кост при ча ге не ри са на из за пра во огра ни че ног бро ја основ
них струк ту ра). 

Ова ква на ра то ло ги ја на зи ва се струк ту ра ли стич ком или 
„кла сич ном” и би ла је при лич но је дин стве на дис пи пли на с ре ла
тив но огра ни че ним ин те ре сом за qua при по ве да ње, а за пред мет 
про у ча ва ња има ла је при ро ду, фор му и функ ци о ни са ње при по ве
да ња и на сто ја ла је да опи ше на ра тив ну ком пе тен ци ју тек ста. Ово 
под ра зу ме ва ис пи ти ва ње ка ко за јед нич ких од ли ка при по вед них 
ис ка за на ни воу при че, при по ве да ња и њи хо вих од но са, та ко и 
ана ли зу ди стинк тив них од ли ка ис ка за. На овај на чин, на ра то ло
ги ја на сто ји да ис тра жи не са мо спо соб ност ства ра ња, но и раз у
ме ва ња при по вед них тек сто ва. 

Дру гу де фи ни ци ју на ра то ло ги је дао је Ж. Же нет ко га Џ. Принс 
ци ти ра у свом На ра то ло шком реч ни ку. Он под на ра то ло ги јом 
под ра зу ме ва:

Про у ча ва ње при по ве да ња као вер ног пред ста вљач ког мо ду са 
тем по рал но устро је них си ту а ци ја и до га ђа ја. У овом све де ни јем 
сми слу, на ра то ло ги ја за не ма ру је ни во са ме при че (не на сто ји да 
фор му ли ше гра ма ти ку при ча или за пле та, на при мер) и фо ку си ра 
се на мо гу ће од но се из ме ђу при че и при по вед ног тек ста, при по ве
да ња и при по вед ног те ста, те при че и при по ве да ња. Пре ци зни је, 
она ис тра жу је на ра тив не аспек те вре ме на, на чи на и гла са.2 

Ове ка те го ри је умно го ме се осла ња ју на иде је Цве та на То до
ро ва ко ји на ра тив ни текст раш чла њу је на три основ на еле мен та: 
вре ме, аспект и на чин.3

Уме сто фор ма ли стич ке опо зи ци је фа бу ле и си жеа, Же нет 
го во ри о на чи ну пред ста вља ња при че у при по ве да њу. Он раз ли
ку је пој мо ве при че/фа бу ле, при по вед ног или на ра тив ног тек ста и 
при по ве да ња/на ра ци је (hi sto rie, récit, nar ra ti ou). Ин те ре сант но је 
да Же нет сма тра да се ова три пој ма мо гу са мо те о риј ски раз дво
ји ти, док у кон крет ном тек сту увек чи не це ли ну. 

Же не то ва на ра то ло шка ана ли за од но си се ис кљу чи во на испи
ти ва ње при по ве да ња схва ће ног у оном пр вом, нај оп шти јем сми слу, 
да кле, на на ра тив ни или при по вед ни текст (récit). Же нет на ра тив ни 
текст схва та као на ра тив ни ис каз (или дис курс) ко јим се опи су је 
не ки до га ђај или низ до га ђа ја. Је ди ни пра ви пред мет на ра то ло шке 

2 Исто, 122–123.
3 Адри ја на Мар че тић, Фи гу ре при по ве да ња, На род на књи га / АЛ ФА, Бео

град, 2003, 43.
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ана ли зе је сам на ра тив ни текст, по што су, ка ко Же нет ка же, и нара
тив ни са др жај и на ра тив ни чин, то јест и при ча и на ра ци ја, до ступ ни 
тек сту ал ној ана ли зи са мо по сред ством на ра тив ног тек ста.4

Три основ не ка те го ри је ко је струк ту ри ра ју сва ки при по вед ни 
текст су (већ по ме ну ти): вре ме, на чин и глас. Ка те го ри ја вре ме на 
уоб ли ча ва ре до след при че (ана леп са, про леп са), тра ја ње до га ђа ја 
(од нос из ме ђу ствар не и фик тив не ду жи не зби ва ња) и уче ста лост 
(по на вља ње при по ве да ња о истим до га ђа ји ма). Ана леп са или ана
хро ни ја ка про шло сти ево ка ци ја је јед ног или ви ше до га ђа ја ко ји 
су се де си ли пре „са да шњег” тре нут ка, а Џ. Принс ову по ја ву 
на зи ва још и ре тро спек ци јом или флеш бе ком. За раз ли ку од ње, 
про леп са или ана хро ни ја ка бу дућ но сти, ево ка ци ја је до га ђа ја ко ји 
тек тре ба да се де се (ан ти ци па ци ја, flashfor ward, про спек тив ност).5 
Ка те го ри ја на чи на се сво ди ма хом на пи та ње о фо ка ли за ци ји, од
но сно на пер спек ти ву при по ве да ња, по ме ра ње тач ке гле ди шта и 
слич но. Ка те го ри ја гла са од но си се на функ ци је су бјек та ис ка зи
ва ња, од но сно са мог при по ве да ча и на сте пен ње го вог уче шћа у 
при чи (при по вед но ли це) или уда ље но сти од ње (при по вед на си
ту а ци ја). 

По јам фо ка ли за ци је још је дан је тер мин ско ван од стра не Ж. 
Же не та. Њи ме се, нај јед но став ни је ре че но, де фи ни ше од нос ау то ра 
пре ма на ра ци ји у тек сту. Фо ка ли за ци ја под ра зу ме ва пер спек ти ву 
из ко је су пре до че ни при по вед ни до га ђа ји и си ту а ци је. Она је, та
ко ђе, на сто ја ње да се из бег не дво сми сле ност пој ма „тач ка гле ди
шта” и ти ме из на ра тив не пер спек ти ве од стра не не по жељ не ко но
та ци је. Док је при по ве дач онај ко ји „при ча”, фо ка ли за тор је онај 
ко ји „гле да”. Же нет на во ди три ти па фо ка ли за ци је: нул та фо ка
ли за ци ја (или нефо ку си ра на при ча), уну тра шња и спо ља шња 
фо ка ли за ци ја.

Нул та фо ка ли за ци ја (сву где и ниг де, све ви де ћа) под ра зу ме ва 
при по ве да ње пред ста вље но с нео д ре ђе не опа жај не или кон цеп ту
ал не по зи ци је, од но сно по зи ци је ко ју је не мо гу ће ло ци ра ти. Нај
че шће је ве зу је мо за „тра ди ци о нал но” при по ве да ње. Уну тра шња 
фо ка ли за ци ја је тип фо ка ли за ци је у ко јем се ин фор ма ци ја от кри
ва кроз пер спек ти ву ли ка. Она мо же би ти фик сна (да је се пер спек
ти ва са мо јед ног ли ка, те по сма тра мо са мо кроз ње го ве „очи”), 
про мен љи ва или мно го стру ка (мо гу се сме њи ва ти тач ке гле ди шта 
раз ли чи тих ли ко ва, тј. исти до га ђај се при ка зи ва ти из раз ли чи тих 
пер спек ти ва). Спо ља шња фо ка ли за ци ја под ра зу ме ва са зна ва ње о 

4 Исто, 40.
5 Џ. Принс, нав. дело, 19, 164.
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ли ко ви ма са мо на осно ву оно га што они го во ре и чи не, без уви да 
у њи хов ми са о ни ток и осе ћа ња. Ка рак те ри стич на је за тзв. објек
тив но при по ве да ње. Јед на од по сле ди ца ова квог ви да фо ка ли за
ци је је „чи ње ни ца да при по ве дач при ка зу је ма ње не го што не ки 
ли ко ви зна ју”.6

Ри монКе на но ва7 спо ља шњу фо ка ли за ци ју из јед на ча ва са 
не фо ка ли за ци јом или нул том фо ка ли за ци јом, те се ов де ње но и 
Же не то во ста но ви ште не по ду да ра ју. Кри те ри ју ми по ко ји ма је 
Же нет из вр шио по де лу на три вр сте фо ка ли за ци је за и ста се уне
ко ли ко раз ли ку ју, јер док код пр ве две (нул те и уну тра шње) има
мо као кри те ри ју ме по де ле по зи ци ју оно га ко ји опа жа, код по след
њег ти па (спо ља шње) у сре ди шту па жње је при ро да оно га што се 
опа жа.

По ред ово га, Же нет пра ви ди стинк ци ју раз ли чи тих ни воа 
на ра тив ног тек ста, ко је на зи ва ди је ге тич ким сло је ви ма. Тер мин 
ди је ге за пре у зи ма из ан тич ке грч ке фи ло зо фи је и он под ра зу ме ва 
при ча ње, ка зи ва ње, ко је се су прот ста вља при ка зи ва њу или ми
мези:

Пла тон раз ли ку је два пе снич ка на чи на: ми ме зом, по дра жа
ва њем, пе сник го во ри као да је не ко дру ги (не ки лик), до чим ди је
ге зом (при по ве да њем) пе сник го во ри у сво је име. По што ми ме за, 
да кле, укљу чу је ма ло или ни ма ло при по ве дач ког по сре до ва ња, онда 
се то по сре до ва ње схва та као ка рак те ри сти ка ди је ге зе.8

Же нет у Фи гу ра ма ана ли зи ра раз ли ке из ме ђу Пла то но вог и 
Ари сто те ло вог ту ма че ња ових тер ми на:

За Ари сто те ла при по ве да ње (di e ge sis) је сте је дан од на чи на 
пе снич ког по дра жа ва ња (mi me sis), док је дру ги на чин не по сред но 
пред ста вља ње до га ђа ја уз по моћ глу ма ца ко ји го во ре и де лу ју пред 
пу бли ком. Овим се ус по ста вља кла сич на раз ли ка из ме ђу на ра тив
не и драм ске по е зи је.9

За раз ли ку од Ари сто те ла, Пла тон су прот ста вља пој мо ве 
ми ме зе и ди је ге зе као са вр ше но по дра жа ва ње не са вр ше ном по
дра жа ва њу. Же нет ис ти че да са вр ше но по дра жа ва ње ни је ви ше 

6 Исто, 188.
7 Shlo mith Rim monKe nan, Nar ra ti ve Fic tion, Ro u tled ge, Lon don and New 

York, 2002.
8 Џ. Принс, нав. дело, 104.
9 Же рар Же нет, Фи гу ре, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1985, 88.
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по дра жа ва ње, но са ма ствар, из че га про из и ла зи за кљу чак да је 
је ди но мо гу ће по дра жа ва ње упра во не са вр ше но. Овим ми ме за, 
за пра во, по ста је ди је ге за.

Же нет раз ли ку је три основ на сло ја на ра тив ног тек ста: екс тра
ди је ге тич ки, ин тра ди је ге тич ки и ме та ди је ге тич ки. Екс тра ди је ге
тич ки слој ни је део ди је ге зе (при мар не по ве сти), ин тра ди је ге тич
ки, на су прот то ме, је сте њен са став ни део. Ме та ди је ге тич ки слој 
не што је ком плек сни ји и он на ста је уме та њем при по ве сти у дру
гу (при мар ну) при по вест. У скла ду са овим, по сто је и раз ли чи ти 
ти по ви при по ве да ња, од но сно при по ве да ча. Хе те ро ди је ге тич ко 
при по ве да ње (при по ве да ње у тре ћем ли цу) је та кво при по ве да ње 
чи ји при по ве дач ни је уче сник ди је ге зе ко ју сам пре до ча ва; он, 
да кле, ни је лик у при по ве да ним си ту а ци ја ма и до га ђа ји ма. За раз
ли ку од хе те ро ди је ге тич ког, хо мо ди је ге тич ки при по ве дач при по
ве да у пр вом ли цу и део је ди је ге зе ко ју пре до ча ва, да кле, лик је 
у при по ве да ним си ту а ци ја ма и до га ђа ји ма.

У за ви сно сти од то га да ли је у при по ве да њу ак це нат ста вљен 
на при чу или на са му на ра ци ју, од но сно „на ра тив ни дис курс”, раз
ли ку ју се два ти па си мул та не на ра ци је. Пр во је при по ве да ње у 
презен ту „би хе ви о ри стич ког” ти па, а дру го при по ве да ње у пре зен
ту ка кво на и ла зи мо у ро ма ну „то ка све сти” и „уну тра шњег мо но
ло га”. У овом слу ча ју сам на ра тив ни ис каз у пр вом је пла ну и као 
та кав по ти ску је до га ђа је и сво ди их на нај ма њу ме ру. Ток све сти 
на ра тив но је сред ство ко је слу жи при ка зи ва њу асо ци ја тив ног сле
да ми сли, осе ћа ња и ути са ка ју на ка. Ва жно је уста но ви ти ди стинк
ци ју из ме ђу то ка све сти и уну тра шњег мо но ло га, јер прем да мо гу 
би ти слич ни, уну тра шњи мо но лог пред ста вља ју на ко ве ми сли, 
али не и ути ске и опа жа је. Ток све сти, та ко ђе, мо же са свим за не
ма ри ти ло гич ка, мор фо ло шка, син так сич ка, ин тер пунк циј ска и 
оста ла пра ви ла, док их уну тра шњи мо но лог по шту је.

По ред ово га, још јед на зна чај на на ра тив на тех ни ка слич на 
уну тра шњем мо но ло гу је сте до жи вље ни го вор. До жи вље ни го вор 
(или сло бод ни ин ди рект ни го вор) пред став ља при по вед ни дис курс 
у окви ру ко га се по сте пе но пре ла зи на из но ше ње ми сли и осе ћа ња 
ју на ка; као да ње го во соп стве но при по ве да ње до ла зи упо ре до са 
при по ве да че вим гла сом. Па, ипак, до жи вље ни го вор оста је у тре
ћем ли цу, те ни је са свим осло бо ђен фор ма лих сте га на на чин на 
ко ји их је осло бо ђен ток све сти.
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На ра то ло шки по ступ ци у при по вед ној збир ци  
Фре де, ла ку ноћ

Увод

Збир ка Фре де, ла ку ноћ при по вед ни је пр ве нац Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа, а све при че ко је се на ла зе у овој збир ци да нас су 
ан то ло гиј ске. Ово де ло пр ви пут је об ја вље но 1967. го ди не, а пи сац 
је за ње га до био и Ок то бар ску на гра ду Бе о гра да. Ми ха и ло вић у 
раз го во ру са Ро бер том Хо де лом из 11. сеп тем бра 2007. го ди не на
во ди че ти ри фа зе раз во ја сво је про зе:

[...] пр ва би би ла она ко ја се од но си на сказ, дру га би озна ча
ва ла пре ла зак на при по вед но тре ће ли це, тре ћа би пред ста вља ла 
от кри ва ње Го лог ото ка и че твр та би мо жда би ла ова о је зи ку; с тим 
што она већ мо жда при па да не кој вр сти на уч ног ра да. И те фа зе ни су 
до ла зи ле јед на за дру гом, као што би се оче ки ва ло, не го су би ле 
по ме ша не [...].10

У цен тру Ми ха и ло ви ће ве па жње нај че шће се на ла зе мар ги на
ли зо ва ни ју на ци, та ко зва ни „ма ли” љу ди ко ји не рет ко би ва ју жр тве 
опре си је то та ли та ри стич ког си сте ма, те тра гич но скон ча ва ју под 
ње го вим жрв њем. Пи та ње сло бо де и со ци о кул тур них сте га, ко је 
је нај пре под му кло огра ни ча ва ју, а по том и са свим уки да ју, јед на 
је од Ми ха и ло ви ће вих го то во оп се сив них те ма. Ње го ви ју на ци, 
прем да не ду жни и са свим обич ни, ег зи стен ци јал но су угро же ни, 
сва ки на свој на чин жр тве су иде о ло ги је и пред ста вља ју не ку вр сту 
ко ла те рал не ште те у су ро вом си сте му де ла ња то та ли та ри стич ке 
ма ши не ри је. Јед ном учи нив ши по гре шан ко рак, они се по сте пе но 
све ду бље укле шта ва ју у ра ља ма иде о ло ги зо ва ног XX ве ка, док 
их он ко нач но и са свим не са вла да и не про гу та. За Ми ха и ло ви ћа, 
гра ни ца из ме ђу сло бо де и не сло бо де по ста је то ли ко тан ка да се 
пре тва ра у тра гич ну.

Ме ђу тим, прем да ови ју на ци има ју од ре ђе не за јед нич ке цр те, 
они ни ка ко ни су са свим иден тич ни и у то ме је још јед но од ван ред
них уме ћа ово га пи сца. Ми ха и ло вић, за пра во, при ка зу је ши ро ки 
ди ја па зон књи жев них ли ко ва из у зет них спе ци фич но сти, од оних 
ко ји до ла зе из по мо рав ске па лан ке до оних са бе о град ске пе ри фе
ри је. Њи хо ва ста ро сна доб та ко ђе је са свим раз ли чи та, као и њи

10 Ро берт Хо дел, „Ми ха и ло ви ћев књи жев ни опус – по ку шај си ноп си са” у 
збор ни ку Са вре ме на срп ска про за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, Трсте
ник, 2017, 43.
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хов пол, ме ђу тим, по ве зу је их од ре ђе но свој ство по лу гра ђа на (или 
по лу па лан ча на), јер, јед ном из ме ште ни из при мар не сре ди не, не 
мо гу се са свим укло пи ти у но ву и он да „плу та ју” у не ком ме ђу про
сто ру осу ђе ни на про паст. При ли ком пред ста ве ли ко ва до ми нант
на је пер со нал на тач ка гле ди шта, ко ја под ра зу ме ва чи ње ни цу да 
се у Ми ха и ло ви ће вој про зи нај че шће при ка зу је чи та ва жи вот на 
при ча ју на ка, и то на сле де ћи на чин:

Или глав ни лик сам при по ве да сво ју при чу или је он ликре
флек тор аук то ри јал ног при по ве да ча у тре ћем ли цу, ко ји сто ји у 
по за ди ни и не вред ну је, ни ти ре зо ну је.11

По ред ка рак те ри стич них књи жев них ли ко ва, а у не рас ки ди вој 
ве зи с њи ма, оно што умно го ме од ре ђу је на ра тив ну сли ку ствар
но сти у ње го вим де ли ма упра во су при по вед ни по ступ ци ко ји ма 
се ко ри сти. Ње го ве при по вет ке су те мат ски, стил ски и је зич ки 
вр ло раз ли чи те. Но, оно што им је за јед нич ко је сте при по ве да ње. 

Ми ха и ло ви ће ва по е ти ка за сни ва се на до бро устро је ној, функ
ци о нал ној три ја ди: пи сац – при ча – чи та лац [...] Пи сац је чо век ко ме 
се ве ру је без ре зер ве, при ча је пак не што без че га жи вот не би имао 
сми сла. При ча је као лек, као ме лем. [...] Чи та лац је пи шче во огледа
ло, двој ник, са у че сник на истом по слу. Чи та лац до пу њу је пра зни не 
у при чи, от кри ва на го ве шта је и раз ре ша ва дво сми сле но сти...12

При ча и при ча ње са ми по се би, да кле, има ју есен ци јал ну уло
гу у Ми ха и ло ви ће вој пр о зи, они су амал гам це ло куп не ви зи је ње
го вог при по вед ног све та. Упра во из овог раз ло га, збри ка Фре де, 
ла ку ноћ би ће пред мет на ра то ло шке ана ли зе у окви ру ово га ра да 
и том при ли ком ука за ће мо на не ке од нај зна чај ни јих на ра тив них 
по сту па ка ко ји ма се пи сац у овом де лу ко ри сти.

На ра тив ни кор пус

При по вед на збир ка Фре де, ла ку ноћ от по чи ње про ло шким 
тек стом без по себ ног на сло ва, али ко ји от по чи ње ре чи ма Мој син. 
Он пред ста вља сво је вр стан лир ски мо но лог, ис при чан у пр вом 
ли цу и убе дљи вим ис по вед ним то ном. Иа ко из о ста је оквир на 

11 Исто, 36.
12 Ми ли сав Са вић, „О Ми ха и ло ви ће вој пр вој при по ве дач кој књи зи”, у збор

ни ку Са вре ме на срп ска пр о за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, Тр сте ник, 
2017, 71–72.
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си ту а ци ја, из ла га ње је про ми шље но, сре ђе но. При по ве дач по ста вља 
пи та ње о истин ској људ ској при ро ди и ти ме на ја вљу је те ма ти ку 
при по вед не збир ке у це ли ни:

Шта је то чо век? Је ли већ сад пре о дре ђен за жр тву, што ми се 
по не кој бла го сти на ње го вом ли цу у јед ном ужа сном ча ску учи ни 
из ве сним? Или ће, уна ка жен, а бе сло ве сан, оста ти са мо кон зу мент 
ово га све та? Или, као што обич но би ва, и јед но и дру го исто вре ме но, 
опе ва на бла гост бле са стог јаг ње та с оштрим зу би ма глад ног ву ка, 
у брат ској син те зи ла жне не ви но сти?13

У на ред ној при чи, под на зи вом „Гост”, при по ве дач на са мом 
по чет ку на ја вљу је да ће го во ри ти о до га ђа ју ко ји се збио пре не
ко ли ко го ди на: „Пре не ко ли ко го ди на, јед не но ћи из не на да ме је 
по се тио је дан гост.”14

Да кле, при по ве да ни до га ђај од ви ја се у вре ме ну пре „са да
шњег”, од но сно пре тре нут ка при по ве да ња, од но сно при по ве дач 
се ко ри сти ана леп тич ким или ре тро спек тив ним при по ве да њем у 
то ку це лог из ла га ња.

При ча го во ри о ноћ ној по се ти ми ша ње ном ју на ку, фа бу ла је, 
за пра во, вр ло су же на: миш се ука зу је у со би ју на ка не ко ли ко пу та, 
они не ко вре ме жи ве ску па, у сло зи, као са па ти ни ци, док га овај 
на по слет ку не ухва ти за реп и не тре сне о до вра так; ме ђу тим, ме сто 
фа бу ле за у зи ма упра во – на ра ци ја. При сут на је уну тра шња фо ка
ли за ци ја, тј. ин фор ма ци је от кри ва мо кроз пер спек ти ву ли ка, а ка ко 
је ов де у пи та њу са мо јед на тач ка гле ди шта (при зма глав ног ју на ка), 
мо же мо је ока рак те ри са ти као фик сну уну тра шњу фо ка ли за ци ју.

Ка да је у пи та њу ка те го ри ја гла са, при по ве дач је исто вре ме но 
и при по вед но ли це, од но сно уче сник ди је ге зе ко ју пре до ча ва. У 
скла ду са ти ме, ова кав при по ве дач озна ча се као хо мо ди је ге тич ки, 
а мо же мо чак ре ћи и да при па да по себ ној ва ри јан ти хо мо ди је ге тич
ког при по ве да ња ко ју на зи ва мо ау то ди је ге тич ком, јер при по ве дач 
не са мо да је уче сник у до га ђа ји ма, но и њи хов глав ни ју нак.

По ред ово га, већ на по чет ку да је се не ка вр ста ко мен та ра на 
из ла га ње: до га ђај о ко ме ће при ча ти сво је вре ме но је при по ве да чу 
унео по мет њу, али о де та љи ма сма тра да ни је по треб но ду жи ти: 
„...Не бих вас упу штао. Не би то, ми слим, би ло ни ин те ре сант но, 
ни ти је уоп ште по треб но.”15

13 Дра го слав Ми ха и ло вић, Фре де, ла ку ноћ, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
1967, 5.

14 Исто, 7.
15 Исто.
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Овим екс кур сом, од но сно ко мен та ром соп стве ног при по ве
да ња при по ве дач се обра ћа ди рект но чи та о цу и кроз при по вет ку 
у це ли ни про вла че се ова кве и слич не упа ди це:

До ла зим у по ло жај да оста вим пе ро и да диг нем ру ке од овог 
глу пог по сла. 

Јер ако, на при мер, ка жем да ово пи шем у јед ном гра ди ћу 
ко ји је сво јим злом про сла ви ла вој нич ка слу жба [...], да се дим ис под 
пла та на не у зне ми ра ван од то ле рант ног кел не ра, ко ји је и сам за сео 
за је дан од не за у зе тих сто ло ва, и да до ме не до ле ћу кр пи це раз го
во ра дво је су се да, очи глед но пут ни ка, он да све то што сам ре као, 
са мим тим што сам ре као и за пи сао, на не ки чу дан на чин по ста је 
друк чи је. У ства ри, са мо је на лик, је два чак на лик на оно што ствар
но је сте. Нажа лост, ни је у мо јој мо ћи да то кон тро ли шем. Ни ти 
ми слим да је уоп ште мо гу ће.16

При по ве дач је све стан да пред ме та ње го ве при по ве сти, са мог 
ми ша, у ре ал но сти ви ше не ма и да он по сто ји са мо она кав ка кав се 
ука же у све сти чи та ла ца при ли ком су сре та са при чом, тј. ње ног чита
ња. На ра тив на тех ни ка ко јом се притом слу жи је уну тра шњи мо но
лог, из раз је сре ђен, ин тер пунк циј ска и оста ла пра ви ла ис по што ва на.

Сво је вр сну чи та лач ку ка тар зу иза зи ва упра во нео че ки ва ни 
крај при по вет ке:

Чи та лац све вре ме оче ку је да ће се уса мље ни ју нак, у хлад ној 
су мор ној но ћи, спри ја те љи ти са јед ним жи вим ство ре њем у сво јој 
со би. Тим пре, што ју нак има за твор ско ис ку ство, у ко јем је дру
го ва ње са па у ци ма, ми ше ви ма и врап ци ма уо би ча је на по ја ва. Ју нак, 
пот пу но нео че ки ва но, ми ша хлад но крв но уби ја: По ву као сам ру
чи цу. Бу ји ца је шик ну ла и он је не стао.17

На ред на при ча „Пут ник”, ис по вест је мла дог ко му ни сте на 
су ђе њу, при ли ком ко је се ис по ља ва та ко зва на „аут сај дер ска па ра
диг ма” ко ју ће мо на да ље по ку ша ти об ја сни ти. О ми ха и ло ви ћев ској 
фик ци о на ли зо ва ној те ста мен тар ној фор ми Ми лан С. По тре бић 
ка же сле де ће:

Та фор ма је оства ре на тех ни ком ска за с ин тен ци јом да чи та лац 
ре ци пи ра текст као не по сред ну, усме ну ис по вест ју на капри по ве да ча. 
[...] Фор ма за пра во слу жи да би се из гра ди ла се ман ти ка осо бе них 

16 Исто, 15.
17 М. Са вић, нав. текст, 74.



966

тач ки гле ди шта ли ко вапри по ве да ча, оту да се код ње од сту па од 
оне пре тен зи је на објек тив ност у при по ве да њу и опи си ва њу [...].18

Ју нак са свим ре зиг ни ра но го во ри о свом муч ном пар ти зан ском 
жи во ту, жр тва ма ко је је под нео, али и зло чи ни ма ко је је по чи нио 
за вре ме слу жбе. Под при ти ском иде о ло ги је, уби ство убр зо за ње га 
по ста је са свим нор мал на по ја ва. Бе сми сао рат не ствар но сти и кло
ну ћа кул ми ни ра по след њом сце ном у ко јој мла дић уби ја сво ју 
стри ну Ма ри ну и ње но тек ро ђе но де те. При по ве да ње је, та ко ђе, 
у пр вом ли цу, при по ве дач хо мо ди је ге тич ки (ау то ди је ге тич ки), јер 
и у овој при по ве сти ју нак уче ству је у си ту а ци ји о ко јој го во ри, фо
ка ли за ци ја уну тра шња. Об ли ко ва ње на ра тив не сли ке ствар но сти 
умно го ме за ви си од вре ме на при по ве да ња. При по ве дач је и сам 
ју нак при по ве сти, ко ји на су ду при по ве да о сво јим до жи вља ји ма. 
И че сто се они ма ко ји му су де ди рект но обра ћа:

Ка же те, зна чи, да сам крив. Љу ди сте уче ни, до ђе те му као не ка 
го спо да, па бо ље зна те од ме не: мо жда и је сам. [...]

[...] Та ко је, ето, би ло. Де ве то ри ца. Име на им, ре као сам, не пам
тим. Ви зна те, све сте на ве ли: ваљ да су то ти.19

Што се ти че вре ме на при по ве да ња, у при чи по сто је два при
по вед на окви ра. Пр ви оквир је са да шњост, ко ја се пре тва ра у испо
вест о про шлим до га ђа ји ма, та ко да и у овом слу ча ју уо ча ва мо 
ре тро спек тив но из ла га ње. Ме ђу тим, че сто се пре пли ћу ове две 
при по вед не по зи ци је, про шлост и са да шњост, и то упра во пу тем 
по ме ну тих ко мен та ра ко ји су у фор ми ди рект ног обра ћа ња они ма 
ко ји вр ше са слу ша ње.

Иа ко је до ми нан тан об лик на ра ци је стан дард но при по ве да ње 
у пр вом ли цу, још јед на од ли ка овог тек ста је су по ме ну ти еле мен
ти ска за. О ово ме за кљу чу је мо на осно ву ре пли ка ко је упу ћу ју на 
го вор ну си ту а ци ју и ге сто ве ко ји ма је она про пра ће на и ства ра ју 
илу зи ју усме но сти: „До бро, ве ли она. До не си су тра на гро бље. 
Али си гур но. И ова ко пр стом на ме не.”20

Сказ је јед но од нај че шћих на ра тив них тех ни ка ко ји ма се ау тор 
слу жи, а њи ме се, по ред илу зи је не по ред ног до жи вља ја, по сти же 
и ефе кат убе дљи во сти, јер се го вор ли ко ва по ау то ма ти зму тран

18 Ми лан С. По тре бић, „Функ ци ја и се ман ти ка ис по ве не фор ме у при по
вет ка ма ’Ли ли ка’ и ’Бо ги ње’ и ро ма ну Пе три јин ве нац Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа” 
у збор ни ку Са вре ме на срп ска про за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, 
Тр сте ник, 2017, 167.

19 Д. Ми ха и ло вић, нав. дело, 23–38.
20 Исто, 23.
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спо ну је у ло кал ни или ин ди ви ду ал ни је зич ки иди ом и ти ме оства
ру је из у зет но сна жан ути сак о при чи као исти ни тој ис по ве сти. 
Ме ђу тим, за раз ли ку од стан дард ног при по ве да ња у пр вом ли цу, 
код ска за пер цеп ти бил ност ау тор ске ин стан це обе ле же на је не га
тив но.21 Ово под ра зу ме ва де пе р со на ли за ци ју ау то ра, од но сно ње
гов „не ста нак” у тек сту.

Тех ни ком ска за ис при по ве да на је и „Ли ли ка”, при по вет ка ко ју 
је Ми ло ван Ви те зо вић увр стио у Ан то ло ги ју срп ске са ти рич не 
при че из 1979. го ди не. При ча го во ри о де се то го ди шњој де вој чи ци 
Ми ли ци Сан дић и ње ном жи во ту ме ђу ба ра ка ма бе о град ске пери
фе ри је. Ли ли ка жи ви са мај ком, очу хом и мла ђим бра том окру же на 
пот пу ним ра су лом, не ма шти ном и оду ством сва ке вред но сти. Њена 
при по вест је, та ко ђе, у пр вом ли цу, при по ве да ње, да кле, хо мо ди
је ге тич ко. По сто ји вре мен ски оквир са да шњо сти на по чет ку и на 
кра ју при по вет ке, док је сре ди шњи део ма хом из ла га ње до га ђа ја 
из про шло сти, уз по вре ме не ко мен та ре при по ве да ча (Ли ли ке). Она 
го во ри из са да шње по зи ци је у ко јој „су тра” тре ба да је во де у дом 
за не збри ну ту де цу и по ку ша ва да об ја сни чи та о ци ма за што је до 
то га до шло, па ипак им се не обра ћа ди рект но (као ју нак при че 
„Пут ник” нпр.). Де ти њи го вор осло бо ђен је ин те р пунк циј ских пра
ви ла, та ко ре ћи, не пра ви лан, чи ме се по сти же ути сак спон та но сти 
усме ног го во ра услед по себ них је зич ких иди о син кра зи ја. Та ко ђе, 
че сте су ди гре си је и уз гред ни ко мен та ри, ко ји от кри ва ју Ли ли ки
не ми сли или осе ћа ња:

Он да је мо ју ма му узе ла она ба ба Ру жа, уф, што је мр зим, па је 
она мо ју ма му мно го му чи ла и да ла је у дом. [...] Он да ми оне ка жу, 
ух, то је од врат но. А ја им ка жем, а ви ће те ми би ти бо ље, што мр зим 
те кур ве што ми се пра ве фи не. [...] А Пе цу ни сам баш ни ма ло во
ле ла, ух, ка кав је. И он има кри ве жу те зу бе и цр ве но ша ре но ли це, 
ух, ка кав је [...].22

По ред ово га, сти че мо ути сак о искре но сти, али и не по у зда
но сти де ти њег при по ве да ча („И во ле ла сам још не ке му шкар це, 
са мо не мо гу да се се тим.”).23 Не рет ко се де ша ва да ни са ма ју на
ки ња ни је си гур на у исти ни тост сво јих ре чи, па ипак она ту не
си гур ност не кри је, но чи та о цу ја сно ста вља до зна ња да се њој 
са мо та ко чи ни или да она ми сли та ко.

При ча „Бо ги ње” у епи сто лар ној је фор ми са ме ло дра мат ским 
еле мен ти ма: тест чи не пи сма из при тво ра Ми ли це Сте фа но вић, 

21 S. Rim monKe nan, нав. дело, 97–101.
22 Д. Ми ха и ло вић, нав. дело, 48–52.
23 Исто, 52.
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про сто ду шне же не са ју га Ср би је. Ми ли ца при ча ка ко је до спе ла 
у рад ни ло гор, ка ко јој је муж му чен и стре љан по оп ту жби да је 
ко му ни ста, ка ко је она на кон то га ро ди ла де те ко ме је на де ну ла 
име Ра де, као и о свом те гоб ном жи во ту и бри зи о де те ту иза ре
ше та ка.

Ми ли чи на при ча мо гла би би ти и ар ти ку ли са ни ја да Ми ли ца 
ни је по лу пи сме на, а уз то при чу ис пи су је у по себ ним усло ви ма 
(за твор, не до ста так па пи ра). Ова ква, по лу пи сме на при ча под ра зу
ме ва шкр та ре ње на је зи ку, од су ство стил ских фи гу ра, та ко да се 
ње но пи са ње при бли жа ва те ле граф ском сти лу.24

Функ ци ју адре са та има не ко ко је озна чен као „тет ка Јо ван ка”, 
и, ма да ниг де у при чи не ма ди рект ног на во да од го во ра, из Ми ли
чи них пи са ма за кљу чу је мо да их ипак до би ја:

[...] Фа ла ви го спо ђо јо ван ко до Не ба ви фа ла што сте чо век. 
Што сте ми по сла ли Шан га ре пу за мог Ра де та раз у ме ла сам да о ће те 
да ми По мог нее за мог ра де та Бог не ка ви Пла ти за ва шу До бро ту. 
[...] Тет ка Јо ван ка мло го ти фа ла за Криз ра де је у слас по јео ди си га 
са мо на шла мло го ви фа ла. [...] При ми ла сам Са пун Оку па ла мог 
ма лог ра ку Да га ви ди те ка ки је мо је Сун це Сјај но. [...] Све сам при
ми ла што си ми по сла ла ви сте До бра же на Бог не ка ви Вра ти [...].25

Је зик је у овој при по ве ци вр ло спе ци фи чан, афек ти ран и свој
ствен оној ко ја се њи ме слу жи, ње ном обра зо ва њу, уме ћу и ис ку
ству; ка ко се ра ди о пи сми ма, ово га пу та не ма илу зи је усме но сти, 
али син так сич ка, мор фо ло шка и ин тер пунк циј ска пра ви ла са свим 
су за не ма ре на, ре че ни це су че сто ис ки да не, из раз не до вр шен. Међу
тим, ов де се ипак не мо же го во ри ти о ска зу јер је по врат на ре акци
ја адре са та бит на, Ми ли ца при ча мо ти ви са на же љом да чи та о ца 
на ве де на де ло ва ње, да спа си сво је де те, а не са мо „да би при ча ла”. 
По ред ово га, зна чај ну уло гу има ју и по на вља ња, од но сно ри там 
при по ве да ња (о му че њу му жа го во ри се два пу та, о ме сту ро ђе ња 
не ко ли ко пу та („се ло Сту бли не, зад ња по шта Ве ли ка Ра ду ша”), 
као и о род би ни ко ја би се мо гла бри ну ти за де те.

При по вет ка „Фре де, ла ку ноћ”, по ко јој је збир ка и до би ла 
на зив, већ у свом под на сло ву од ре ђу је се као Раз го вор че ти ри чо
ве ка јед ног ру жног по по дне ва. И, за и ста, она је у пот пу но сти компо
но ва на у фор ми ди ја ло га, нај пре дво је љу ди, ко ји ма се при дру жу је 
тре ће ли це, док че твр то до ла зи са свим на кра ју при че. 

24 М. Са вић, нав. текст, 73.
25 Д. Ми ха и ло вић, нав. дело, 66–70.
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Ли ко ви су про фе со ри гим на зи је у не и ме но ва ном гра ду: го спо
ђи ца Ол га, ста ра про фе сор ка фран цу ског је зи ка, је ди на је чи је име 
се от кри ва. По ред ње, ту су и не зграп ни про фе сор ма те ма ти ке, 
но во при до шла мла да про фе сор ка фи скул ту ре, а на са мом кра ју 
при дру жу је им се про да вац ко ји ну ди мар ке, књи ге и атла се. Фо
ка ли за ци ја је спо ља шња, о ли ко ви ма са зна је мо са мо на осно ву 
оно га што го во ре или чи не и мно го то га оста је не до ре че но. Тро је 
про фе со ра от по чи њу у школ ској збор ни ци раз го вор ко ји се ти че 
умет но сти, мла до сти и ње ног схва та ња. Сва ка од ове три (вр ло 
раз ли чи те) жи вот не при че тра гич на је на свој на чин. Глав ну реч 
во ди го спо ђи ца Ол га, ко ја при по ве да о свом жи во ту у Па ри зу и 
ве зи са фран цу ским бо е мом Ми ше лом Мар ша ном. Са да су јој од 
то га жи во та оста ле са мо успо ме не – са мо Фред. Про фе сор ма те
ма ти ке при ча анег до те о вре ме ну ка да је жи вео као бес кућ ник у 
сан ду ку у бли зи ни Же ле знич ке ста ни це. Про фе сор ка фи скул ту ре 
при зна је ка ко је од ра сла без оца и ка ко је за то дру га ри ца ма го во
ри ла да је би ла у Па ри зу. При ча кул ми ни ра ти ме што тро је љу ди 
по ђу го спо ђи ци Ол ги, не би ли се но ва ко ле ги ни ца упо зна ла са 
Фре дом. У тре нут ку ка да ова схва ти шта се де ша ва, да је обо жа
ва ни ми сти фи ко ва ни Фред са мо гип са на коњ ска фи гу ра ко ју је го
спо ђи ца Ол га укра ла свом љу бав ни ку при ли ком ра стан ка, до ла зи 
до ис по ља ва ња свог па то са и же сто ке ин диг на ци је:

Не е е ћу! Ја не ћу то! То је стра шно и ја то – не ћу! То је вам пир! 
И ви сте с њим вам пи ри! Утва ре! За јед но с ва шом цр ве ном све тло шћу, 
с ва шом сто ном лам пом и ва шом умет но шћу! [...] И шта ће те ви 
ме ни за јед но с том ва шом умет но шћу? Цео дан ми пу ни те гла ву: 
Фред, умет ност, сан дук, сто на лам па! Па шта ви ми сли те, ко ли ка је 
мо ја гла ва! Са мо ви са чу вај те се би ва шег Фре да, ме ни он не тре ба! 
И ви! [...]26

По след ња при по вет ка у збир ци но си на слов „О то ме ка ко је 
оста ла фле ка” и чи ни сво је вр сну про ле го ме ну ро ма ну Чи зма ши, 
ка ко због те ме ко ју об ра ђу је, та ко и због глав ног ли ка Чи че Миљ
ко ви ћа. Од ли ку је се „кла сич ним” при по ве да њем у тре ћем ли цу, 
из пер спек ти ве не по у зда ног при по ве да ча ко ји ни је уче сник у до га
ђа ји ма о ко ји ма го во ри. Ова кво при по ве да ње од ре ђу је мо као хете
ро ди је ге тич ко, али и екс тра ди ја ге тич ко, по што у при чи по сто ји 
слој ко ји ни је део при мар не по ве сти. До ла зи, ме ђу тим, и до по вре
ме них про ме на при по ве дач ке пер спек ти ве, јер се при кра ју у при
по ве дач ки ток укљу чу је и сам на ра тор:

26 Исто, 121.
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Иа ко при ча ње ни је оства ри ва но у пр вом ли цу, на ра тор се, као 
и у мно гим дру гим Ми ха и ло ви ће вим при по вет ка ма, при бли жа вао 
го во ру и до жи вља ју глав ног ли ка, па је на ра ци ја и у та квим припо
вет ка ма би ла не по сред на, спон та на и ди на мич на.27

У ком по зи ци о ном сми слу из два ја ју се три це ли не: пр ви део 
од но си се на се ље ње ар ти ље ријског пу ка из Ћу при је у Ско пље, 
дру ги је при по вест о ли ку ма јо ра Чи че Миљ ко ви ћа, о ње го вој вој
ној слу жби у рат ним вре ме ни ма, али и до ма ћем жи во ту са же ном 
Ми ле ном и си но ви ма, док тре ћи део пред ста вља спо мен на то ка ко 
је оста ла фле ка на ва ро шком ка фан ском зи ду при ли ком за би ја ња 
ка ми о на у ње га. На чи ње на је чак и фо то гра фи ја зи да од стра не 
ва ро шког фо то гра фа Ђо ке, ко га, та ко ђе, ви ше не ма, као ни ма јо ра 
Чи че, људ ско тра ја ње је про ла зно, али се ћа ње на фле ку – оста је.

За кљу чак

У окви ру ово га ра да нај пре су из ло же не основ не те о риј ске 
по став ке на ра то ло ги је као књи жев но на уч не дис пи пли не и нај оп
шти јих пој мо ва ко ји ма се она слу жи, а по том је из вр ше на на ра то
ло шка ана ли за при по ве да ка из про зне збир ке Фре де, ла ку ноћ Дра
го сла ва Ми ха и ло ви ћа. 

Ову збир ку чи не увод ни текст и шест при по ве да ка, а на осно ву 
при ка за при по вед не пер спек ти ве у окви ру сва ког од по је ди нач них 
тек сто ва, за кљу чу је мо да се пи сац ко ри сти нај че шће јапер спек
ти вом, при по ве да њем у пр вом ли цу, од но сно ау то ди је ге тич ким 
при по ве да њем, ка да је сам при по ве дач исто вре ме но ју нак соп стве
не при по ве сти. Из у зе так чи ни по след ња при ча у збир ци, „О то ме 
ка ко је оста ла фле ка”, јер је у њој за сту пље но хе те ро ди је ге тич ко 
при по ве да ње и при по ве дач у тре ћем гра ма тич ком ли цу.

Још јед на ка рак те ри стич на од ли ка Ми ха и ло ви ће ве про зе је сте 
сказ. На ра тив ном тех ни ком ска за ис при ча не су при че „Пут ник” 
и „Ли ли ка”, док се при ча „Бо ги ње” ипак не укла па у фор мал не 
од ли ке ове вр сте при по ве да ња, но об у хва та при по вед ни по сту пак 
уну тра шњег мо но ло га, за јед но са при чом „Гост”. Прем да је са мо 
јед на од при ча из збир ке да та у пот пу но сти у ди ја ло шкој фор ми 
(„Фре де, ла ку ноћ”), ди ја ло гич ност је сва ка ко јед на од нај зна чај
ни јих од ли ка Ми ха и ло ви ће вог при по ве да ња, би ло да је из ра же на 
екс пли цит но, или да је са мо им пли цит но на го ве ште на, та ко ре ћи 
при кри ве на. Ди ја ло гич ност је мо гу ће про на ћи и у при по вет ка ма 

27 Мар ко Не дић, „Дру га чи ји Дра го слав” у збор ни ку Са вре ме на срп ска 
про за бр. 29, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, Тр сте ник, 2017, 65.
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ис при по ве да ним у фор ми ска за („Ли ли ка”), и у они ма са хе те ро
ди је ге тич ким при по ве да чем („О то ме ка ко је оста ла фле ка”). Је
зич ка сти ли за ци ја и оне о би ча ва ње из ра за, као и ис по вед на фор ма 
слу же де па те ти за ци ји и омо гу ћа ва ју лир ском то ну да оства ри 
од нос при сно сти из ме ђу пи сца/на ра то ра и чи та о ца/слу ша о ца.

Раз ли чи тост при ча и ино ва тив на ко рек ци ја на ра тив ног кор
пу са у не по сред ној су ве зи са из град њом Ми ха и ло ви ће вих спе ци
фич них ју на камар ги на ла ца. Њи хов го вор је не рет ко не сре ђен, 
ис пу њен па у за ма, ди ја ле кат ски, од но сно со ци о ле кат ски обо јен, они 
се слу же слен гом, жар гон ским из ра зи ма, уз ре чи ца ма, али упра во 
та кви по ста ју то ли ко увер љи ви да пре ва зи ла зе књи жев не окви ре 
и ти ме све до че о ван ред ном стил ском уме ћу јед но га од нај зна чај
ни јих пи са ца на ше га под не бља – Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа.

Мср Ми ли ца Пе тро вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Док тор ске сту ди је
pe tro vic mi li ca637@gmail.com




