
673

ПРЕГЛЕДНИ РАД

УДК: 82.0
ИД: 203431180
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ОНТОЛОГИЈА ПОСТМОДЕРНЕ ТЕОРИЈЕ 
ПРИЧЕ И ПРИПОВЕДАЊА

САЖЕТАК. Прича је један од видова људске комуникације, и један од најстаријих
начина спознаје света и размене сазнања. Прича се саопштава речима,
сликом и покретом, и зато се феномен наративности не може ограни-
чити само на вербално изражавање. Приповедати се може о стварним
или измишљеним догађајима са намером да се пренесе порука, омогу-
ћи спознаја или разонода, али и да се створи уметнички облик и оства-
ри естетска комуникација. Поступак којим се у књижевном делу гради
унутрашњи свет свакако је прича или наратив. Савремена теорија при-
поведања наводи бројне видове наративности у различитим медијима:
фолклорном и уметничком, усменом или писаном језичком приповед-
ном облику, у пантомими, у слици, на витражу, на филму. Књижевна
теорија приповедања проучавање усмерава ка вербалним приповед-
ним артефактима фикционе природе.

У раду се разматрају различита савремена наратолошка проми-
шљања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: мeтафикција, наративна интелигенција, наративни идентитет, фока-
лизација, редудантност, варијација, диверсификација, позиција нара-
тивне инстанце, контекст приповедања. 
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Прича се смаFра јеMним оM најсFаријих виMова љуMске инFенције
у решавању соVсFвене заVиFаносFи VреM свеFом. ДуXока и не-
оMољива VоFреXа за Vричом и Vричањем, начин је на који љуMи
моCу комуницираFи у Vрошлом времену, чак и ако је зXивање
смешFено у XуMућносF. Дар речи, велики је Божји Mар који оVле-
мењује човека и немерљиво Cа узMиже изнаM свих земаљских
сFворења. У књизи Ис орија и ле�ен�а (1977), у оквиру Са�раних �е-
ла, оXјављен је FексF Cовора Иве АнMрића О "ричи и "ричању изре-
чен у СFокхолму 1961, каMа је оM швеMскоC краља Vримио НоXело-
ву наCраMу за књижевносF. ТаMа је рекао: 

„На хиљаMу разних језика, у најразноличнијим условима живо-
Fа, из века, у век, оM Mревних VаFријархалних Vричања у колиXама,
VореM ваFре, Vа све Mо Mела моMерних VриVовеMача која излазе у
овом FренуFку из изMавачких кућа у великим свеFским ценFрима,
исVреMа се Vрича о суMXини човековој коју Xез краја и VрекиMа Vри-
чају љуMи љуMима. Начин и оXлици FоCа Vричања мењају се са вре-
меном и Vриликама, али VоFреXа за Vричом и Vричањем осFаје, а
Vрича Fече Mаље и Vричању краја нема (…) МожMа је у Fим Vри-
чањима, усменим и Vисменим, и саMржана Vрава исFорија чове-
чансFва и можMа Xи се из њих Xар моCао наслуFиFи ако не сазнаFи,
смисао Fе исFорије. И Fо Xез оXзира на Fо Mа ли оXрађује VрошлосF
или саMашњосF” (АнMрић, 1977).

Теорија VриVовеMања среMином MваMесеFоC века VосFала је јеM-
ном оM MоминанFних MисциVлина Fеорије књижевносFи, Vре све-
Cа зXоC Mоминације VриVовеMних жанрова. ПознаFи су анFички,
ренесансни и класицисFички Fеоријски заVиси о Mрами и еVу као
жанровима у чијој основи сFоји Vрича, сVиси о VоеFици романа,
осврFи на VроXлеме Vрозне комVозиције коM романоVисаца Vо-
VуF СерванFеса и СFерна, зачеци Fеорије VриVовеMања у Fумаче-
њу VриVовеMних VосFуVака које су сVровоMили сами Vисци рома-
на крајем XIX века, ФлоXер и Хенри Џејмс. ПрисFуVи VриVове-
Mању и VриVовесFи, VоеFичких заVиса самих Vисаца и научних
концеVција FеореFичара, VоMразумеваjу Vроучавање VриVовеM-
них VосFуVака и ефекаFа који се њиховом Vрименом VосFижу у
FексFу. 

АнCло-америчка Fеорија VриVовеMања у Vрвој Vоловини XX ве-
ка оCраничена је на Fеорију романа и Mва VрисFуVа. ЈеMан VоFиче
оM Хенрија Џејмса и Персија ЛаXока, и усмерен је ка VриVовеMној
Fехници и форми која Vрименом Fе Fехнике насFаје, и MруCи
којим је, у FраMицији Чарлса Дикенса и Х. Џ. Велса, роману Mо-
Mељена улоCа сVознајноC среMсFва и наCлашен референцијалан
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оMнос VрозноC књижевноC FексFа Vрема сFварносFи (Бечановић-
Николић, 1998, сFр. 15). СреMином XX века НорFроV Фрај у Ана о-
мији кри ике (1957) Vоказује Mа се Vроучавање фикционе Vрозне
VриVовесFи не може свесFи само на исVиFивање романа, као јеM-
ноC оM фикционих VриVовеMних врсFа. ПроXлем нараFивносFи у
Ре орици "розе (1961), Вејн БуF размаFра у конFексFу ексVлициFне
и имVлициFне комуникације између Vисца и чиFаоца, и Vориче
самоMовољносF Vрозне фикције као књижевноC арFефакFа и Fех-
нике Vомоћу којих Fај арFефакF насFаје. 

Теорија VриVовеMања развија се у оквиру рускоC формализма,
а у оквиру францускоC сFрукFурализма сFекла је сFаFус VосеXне
MисциVлине – нараFолоCије. Теоријске формулације руских фор-
малисFа ВикFора ШкловскоC и Бориса ТомашевскоC оMносе се на
разMвајање Vојмова фаXуле, као Fока зXивања у хронолошкој и
лоCичкој VовезаносFи, и сижеа, као начина књижевноC оXлико-
вања FоC Fока којим се VосFиже, како каже Шкловски, очуђавање,
семанFичко Vомерање (ПеFковић, 1988, сFр. 104). Шкловски је Mе-
финисао моFив као најмању сижејну јеMиницу, Xавио се и FиVо-
лошким разврсFавањем сижејних консFрукција. ИнFересовање
руских формалисFа за VосFуVке којима се осFварује унуFрашњи
склоV или консFрукција VрозноC Mела развијало се у Mва Vравца:
Vорицању значаја референцијалне VрироMе књижевноC FексFа и
Fежњи Mа се усFанове сFални механизми и VравилносFи у оXли-
ковању Vриче, „CрамаFике VриVовесFи”, Vо чијем моMелу је на-
сFала ПроVова Морфоло�ија �ајке. 

Након иманенFноC VрисFуVа формалноC меFоMа, сFрукFурал-
но-семиолошка Vроучавања FарFуско-московске школе Vочивају
на Vоимању Mела као сFрукFуре сачињене оM мањих јеMиница
које коресVонMирају, на мишљењу Mа је VриVовеMно Mело знак:
семанFички – VреMсFавља оMнос између FексFа и сFварносFи,
синFаксички – VреMсFавља синхрoнијске и Mијахрoнијске оMносе
међу књижевним Mелима, и VраCмаFички – Fиче се оMноса на ре-
лацији Vисац–FексF–чиFалац. Михаил БахFин VриVовеMни FексF
схваFа као сложеносF комуникаFивне инFеракције која је Mво-
смерна и иMе оM Vисца ка чиFаоцу и оM чиFаоца ка Vисцу. БахFин
укључује Vојам MијалоCизма и узима у оXзир референцијалне,
иMеолошке, Vсихолошке и MрушFвене асVекFе, и језика и Mела.
Француски сFрукFуралисFи Бремон и Гремас насFојали су Mа
уFврMе сисFем Vравила лоCике VриVовесFи и усFанове MуXинске
сFрукFуре унуFар сваке Vриче. Жерар ЖенеF је исVиFивао FемVо-
ралну орCанизацију VриVовеMноC FексFа, оMносе између Vриче
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(хронолошки VовезаноC низа MоCађаја), VриVовесFи (наVисаноC
VриVовеMноC FексFа) и VриVовеMања (сFаFуса VриVовеMача Vрема
MоCађајима и VриVовесFи о њима). Француски су сFрукFуралисFи
инFересовање оCраничили на сам VриVовеMни FексF, искључили
изванјезичку реалносF и фикFивну реалносF свеFа Mела коју Vро-
јекFује FексF. Ролан БарF (и MруCи сFрукFуралисFи), у својим ка-
снијим Mелима излази ван Cраница FексFа и Xави се VроXлемима
оMноса Vримењених VриVовеMних VосFуVака и њихових инFер-
акFивних ефекаFа у Vроцесу рецеVције. ПроXлемима линCви-
сFичке и CрамаFичке VрироMе VриVовеMноC FексFа Xавили су се
Емил БенвенисF, КеFе ХамXурCер и ХаралM Вајнрих. ИсVиFива-
њем комVозиционих, консFрукционих или конфиCураFивних
елеменаFа, као шFо су Fачка CлеMања и VриVовеMни Cлас, Xавили
су се ЖенеF, ШFанц, УсVенски, ДориF Кон. 

ИсVиFивање феномена нараFивносFи укључује и Fеоријске
концеVције рецеVције VриVовесFи, у равни инMивиMуалне рецеV-
ције у Fеоријама Романа ИнCарMена и ВолфCанCа Изера, и у равни
MрушFвене рецеVције у Fеорији Х. Р. Јауса. 

У расVрави Време и "рича (1983) францускоC филозофа Пола Ри-
кера, VриVовесF и VриVовеMање VреMсFављени су као моCућно-
сFи Mа се сVозна феномен времена. Рикер Vрониче у VрироMу на-
сFајања VриVовесFи, у VрироMу њене комVозиције, уз саMејсFво и
Vримену херменеуFике Х. Г. ГаMамера. ПуFем херменеуFичке
MијалекFике VиFања и оMCовора, инFеракције хоризон а очеки-
вања и "рос ора искус ва, свесFи о FраMицији, исFориоCрафски
или књижевни FексF VреFвара се у нара ивни и�ен и е  као сло-
жен Mуховни саMржај (Бечановић-Николић, 1998, сFр. 19). СVеци-
фичносF РикеровоC VрисFуVа нараFивносFи јесFе у њеCовом хер-
менеуFичком каракFеру. У књизи Херменеу ика и "ое ика, Зори-
ца Бечановић-Николић навоMи:

„(...) Vоменимо Mа је основна VреFVосFавка РикеровоC Vроуча-
вања VрироMе VриVовесFи "ри"ове�на ин ели�енција, сVосоXносF
сFварања и разумевања Vриче, која нас аје из искус ва "ри"ове�не
комуникације, Mок исхоM њеCовоC херменеуFичкоC VоMухваFа чини
концеVF нара ивно� и�ен и е а, који VоMразумева Mа се каракFер
инMивиMуе или колекFива и сFвара и оXликује и изражава Vомоћу
Vриче: човек сVознаје време, свеF и сеXе, VриVовеMајући и Fума-
чећи исVриVовеMано” (Бечановић-Николић, 1998, сFр. 24). 

 НараFивна инFелиCенција (нараFивно разумевање, комVеFен-
ција), VреMсFавља сVосоXносF за сFварање и рецеVцију Vриче и
насFаје из искусFва Vричања, Vисања, слушања и чиFања Vрича.
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НараFивни иMенFиFеF је исхоM чиFања и Fумачења VриVовесFи,
VлоM укршFаја свеFа FексFа са чиFаочевим свеFом. ЧиFање и Fу-
мачење VриVовесFи VоMразумева исVиFивање и VреисVиFивање
FексFа, али и чиFаочево VреисVиFивање сеXе самоC. НараFивни
иMенFиFеF се формира у живом херменеуFичком MијалоCу са
VриVовеMним FексFом. 

Теоријски VоCлеMи на FексF као на нараFивну сFрукFуру VреM-
сFављени су у књизи Мике Бал Нара оло�ија. Теорија "риче и "ри"о-
ве�ања (1988), холанMске FеореFичарке, Vрофесорке књижевно-
сFи на УниверзиFеFу у АмсFерMаму. Мике Бал VоM нараFивним
FексFовима не VоMразумева само лиFерарне неCо и MруCе FексFо-
ве: новинске чланке, криFике, енциклоVеMије и сл. АуFорка има у
виMу MисFинкцију између нараFолошких асVекаFа: FексFа (лин-
CвисFичка сFрукFура и учешће различиFих Cоворника), Vриче
(оXраMа саMржаја на сVецифичан начин) и фаXуле (сFрукFура
фикFивноC или сFварноC саMржаја). У основи нараFивноC Mискур-
са „лежи VрасиFуација међуљуMске комуникације: VриVовеMање
као VосреMовање између MоCађаја и слушаоца” (Живковић, 2001,
сFр. 498). НараFолоCија, Fј. „Fеорија VриVовеMних FексFова” (Бал,
2000, сFр. 9), изMваја различиFе VриVовеMне нивое нараFивноC
FексFа, а за VриVовеMачку VерсVекFиву корисFи Fермин фокали-
зација, Mок се онај из чије сe VерсVекFиве MоCађаји VосмаFрају на-
зива фокализаFором (Бал, 2000, сFр. 124). Бал Fермином ексFерни
фокализаFор означава ауFорову Fачку CлеMишFа, Vозицију Vри-
VовеMача смешFену изван фаXуле, Mок Fермином инFерни фока-
лизаFор означава Fачку CлеMишFа лика, Mакле, VриVовеMачку ин-
сFанцу која и сама учесFвује у раMњи нараFивноC FексFа. „У мно-
Cим Vричама се може виMеFи замењивање ексFерне и инFерне
фокализације” (Бал, 2000, сFр. 125), а смешFање фокализације Vри
јеMном лику романа указује на Fо Mа је он Cлавни јунак. 

У VреFхоMном раMу, о срVским Fеоријским решењима и Vрило-
зима из оXласFи нараFолоCије ПеFра Милосављевића Xило је ре-
чи у нашем FексFу Нара олошка ис раживања (Алексић, 2013, сFр.
261–272). То су најзначајнији Vрилози у Vроучавању нараFолоCије
коM СрXа. Милосављевићеви FексFови инFерVреFације Vрозних
Mела оXјављени су у Vрвој књизи Нара олошких ис раживања
(2012). КонкреFан резулFаF, нови корак у Милосављевићевим на-
раFолошким исFраживањима јесFе MруCа књиCа Нара олошких
ис раживања, оXиман VреMCовор анFолоCији Примери ср"ско� "роз-
но� казивања. Новина коју Mоносе Милосављевићева Fеоријска ре-
шења заснована су на сазнањима савремене MисциVлине, семио-
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лоCије. АуFоров нови корак у исFраживању указује на VреFхоMна
Fеоријска решења Mо којих је Mошао, на MоVриносе који се Fичу
казивања. Израз казивање ауFор смаFра ширим оM израза "ри"ове-
�ање јер оXухваFа и VриVовеMање, може Mа XуMе у Vрози и у сFихо-
вима. Милосављевићев VреCлеM и синFезу савремене Fеорије
VриVовеMања оXухваFа и MоVринос значајних нараFолошких
VрилоCа коM СрXа: БоCMана ПоVовића, Михаила ПеFровића Аласа
(у књизи Ме афоре и але�орије каMа је реч о Fачки CлеMишFа), Гаје
Пелеша, Николе Милошевића, Новице ПеFковића. 

ОнFолоCија VосFмоMерне Fеорије Vриче и VриVовеMања укљу-
чује и ауFоре: ДраCана СFојановића, Зорице Бечановић-Николић,
МирољуXа Јоковића, РаMоја Симића и Јелене Јовановић-Симић,
чије Vоимање и разумевање нараFолошких VроXлема Mоносимо
у раMу.

НараFивно је сушFинска Mимензија моCућносFи оVсFанка у
свеFу MеконсFрукције лоCоса у књижевносFи. ЗаCоворници Mе-
консFрукције, заинFересовани су за разMвајање, разлику (Дери-
Mа), не за иMенFиFеF, значење или вреMносFи. Сумњају у соVсFве-
ни FексF, али и у све MруCе FексFове, речи Fешко моCу Mефиниса-
Fи суXјекаF или оXјекаF, заFо шFо Cа искривљују (Лакан), инFер-
VреFација није оFворена за Xило коју врсFу значења (Јоковић,
2002, сFр. 150). НасуVроF MериMијанском осVоравању чиFљивосFи
и разумљивосFи свеFа и FексFа, и саоVшFивосFи значења, моCућа
је и саоVшFива, Mијалошка или Vолифона, никаM коначна и ис-
кључива, сVознаја и разумевање смисла VосреMованоC знацима,
симXолима и VриVовесFима. МирољуX Јоковић у књизи Он оло-
шки "ејзаж "ос мо�ерно� романа (2002) излаже VосFмоMерну нара-
Fолошку Fеоријску мисао у којој је каFеCорија фикције сушFин-
ска сFварносF, XиFак реалносFи (Јоковић, 2002, сFр. 147). ЧиFалац
учесFвује у сFрукFурирању Vриче и Fакав FиV Vрозе и VриVовеMа-
ча се у савременој Fеорији романа означава Vојмом ме афикција.
Јоковић каже: „ПосFмоMернисFичка Vроза јесFе Vроза хермеFич-
ноC FиVа, самореференцијална је, а Fо значи Mа је њено означено
Vоље VоMручје књижевних знакова” (Јоковић, 2002, сFр. 137). Про-
фесор и романоVисац Џон БарF навоMи Vојмове XиFне за VосFмо-
MернисFички нараFивни Mискурс: исVрекиMаносF, симулFаносF,
ирационализам, анFиилузионизам, саморефлексивносF, меMи-
јум као Vорука, VолиFички олимVијанизам и морални Vлурали-
зам који се VриXлижава моралној енFроVији. 

РаMоје Симић и Јелена Јовановић у раMу О  екс у са �ле�иш а
нара оло�ије, који је насFавак VреFхоMна Mва раMа, Текс  као језич-
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ка и комуникацијска с рук ура (2009) и О �искурсу (2009), размаFра-
ју мишљења о FексFу и Mискурсу. Разрешење оMноса нарације
Vрема Vојму FексFа и Mискурса, ауFори Mоносе у закључку. Сма-
Fрају Mа је нарација Vримарна у оMносу на Cовор, „ јер излаCање
MоCађаја VриVаMа уVраво Vричи као уVоFреXном оXлику језика, Mа
је нарација Vо Vореклу колоквијални и фолклорни феномен, али
Mа је у ново MоXа својсFвена умеFничком FексFу, Mа се Mискурсом
смаFра све изCоворено и наVисано, Mок је FексF конкреFна сFрук-
Fура насFала Mискурзијом”. 

СFрукFуру нарације саCлеMавају са семанFичкоC асVекFа у ок-
виру FемаFике Vричања, о фаXули, сижеу: „ТемаFиком се, с Vози-
вом на БахFинова размаFрања – назива реалносF о којој се Vрича,
или која сFоји у VозаMини Vриче. ФаXула је низ елеменаFа Vриче,
чију VоMлоCу чини сиже: скуV исVричаних MоCађаја” (Јовановић,
Симић, 2010) Са сFрукFурноC асVекFа, Cовори се о Fехници Vри-
чања, или о механизмима изCраMње Vриче оM фаXуле и сижеа.
ФаXулирањем смаFрају низање MоCађаја који чине сиже и који се
оMвијају у VросFору и времену, Fако Mа хроноFоV чини везно Fки-
во Vриче. Указују на значај механизма смисла, мисаоне VоFке
Vриче, узрочно – VослеMичне везе међу семанFичким елеменFи-
ма. СкуVом Fеоријских VосFулаFа, Јовановић и Симић су уVоFVу-
нили савремена нараFолошка исFраживања, нарочиFо VреCле-
Mом иMеја савремених ауFора: Мике Бал, Бремона, Грема, БуFа и
ШмиFа, ЖенеFа, Хемона, Римон Кенана, ФриMмана, ШFанцела,
Ролана БарFа, ПроVа, МарFе ДалCрен, Монике ФлаMерник, Креса и
Левена. 

КњиCа З�иља и маш а. Основе о"ш е  еорије "ри"ове�ања (2012)
АлXрехFа Кошорке, Vрофесора немачке и оVшFе књижевносFи на
универзиFеFу у КонсFанцу у Немачкој, VреMсFавља најновији
VрилоC нараFолошком Vроучавању. У FексFу Homo narrans. Теорија
након  еорије, Зоран АнMрић Vриказује Кошоркеову књиCу (Ан-
Mрић, 2013). У VоменуFој књизи која има VеF VоCлавља, АнMрић
уочава ауFорова размаFрања универзалносFи VриVовеMања, он-
Fолошке инMиференFносFи која VриVовеMању оMузима јеM-
нозначну сврху. „ПриVовеMање сFоји насуVроF најMуXљој љуMској
VоFреXи разликовања између оноCа шFо јесFе, и оноCа шFо није”,
чиме VриVовеMање MоXија сFаFус кулFурне универзалије, оMно-
сно VоVрима анFроVолошко својсFво. Кошорке смаFра Mа VриVо-
веMање има комуникаFивну функцију којом „крсFари кроз широ-
ки сVекFар моCућеC” и VосFаје Fехника разликовања између ис-
FиниFоC и лажноC. Кошорке Fумачи сложену VриVовеMну сFрук-
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Fуру оM елеменFарних оVерација Mо еVисFемолошких нараFива.
У елеменFарне оVерације уXраја: реMукцију, шемаFизацију, ре-
MунMанFносF и варијацију, Mиверсификацију, секвенцирање, мо-
Fивацију, Vозицију нараFивне исFанце, изазов и сVој афекаFа.
„ПоM нараFивом, Кошорке не VоMразумева VојеMиначна шFива
нараFива, Fј. сVецифичне форме комуникаFивноC ценFрирања,
већ Grundmuster нараFивне форме, која се као шема може Cене-
рализоваFи и која се и сама орCанизује у комVлексни енFиFеF”
(АнMрић, 2013). 

ПриVовеMање је, Vо мишљењу ауFора, меFаXолизам колекFива
са свеFом, и VосеXно у VосFмоMерној књижевносFи омоCућава
сVој различиFих конFакаFа, сусреF Fреће врсFе, у којем је основно
Vравило Mа VроFивуречносF сVаја, а хомоCеносF раскиMа сVојеве.
ИсFоричар РајнхарF Козелек FврMи Mа Vојам мора XиFи јасан, ви-
шезначан, Mа нараFив, у Fежњи ка Mоминацији, може Vрекорачи-
Fи уMаљене FериFорије, и Mа свеMен на јеMну јеMину реч, чини ми-
нимални VроCрам сачињен из руMименFарних „Vре” и „Vосле”. 

АнMрић уVућује на чињеницу Mа је Кошоркеова књиCа еCзем-
Vларна за Fеорију након Fеорије VосFсFрукFурализма, али Mа ин-
Fересовање није конценFрисано на MеконсFрукцију, већ на ви-
шезначносF, која се може назваFи VоеFиком кулFуре. ПриVове-
Mање наMживљава свој VрвоXиFни конFексF: „Оно наMживљава
време као руине чији је цеменF VосFао Fрошан, али са засFра-
шујућом и неVојмљивом сFаXилношћу која Vочива на Fежини
соVсFвених CромаMних Xлокова” (АнMрић, 2013). 

Прича је у оквирима леVе књижевносFи начело неса�ласно� са-
�ласја (Vојам Пола Рикера) које омоCућава VоFVуније разумевање
времена и свеFа из којеC Vолази, времена и свеFа које соXом, у
сусреFу са рецеVFивном свешћу, VројекFује, и времена и свеFа у
које се, VосреMована чиFаочевим соVсFвом, враћа. На насFајање и
оXликовање соVсFва, VореM еCзисFенцијалних искусFава, уFичу
чиFање и Fумачење свеFа VриVовеMних FексFова у којима влаMа
Mинамика реMа и нереMа, склаMа и несклаMа, конкорMанције и
MискорMанције из којих насFаје несаCласно саCласје умеFничкоC
Mела. „ПриVовесF нас, каже Рикер, носи VонаM оVресивноC реMа
наше еCзисFенције у већма ослоXађајући и већма рафиниран
реM” (Бечановић-Николић, 1998, сFр. 227).

ПознаFу FврMњу o умеFносFи VриVовеMања – Mа се са шFо мање
речи каже шFо више, VосFмоMерни VриVовеMачи решили су на
MруCи начин. ТврMе Mа се умеFносF VриVовеMања сасFоји у иCри
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као онFолошкој меFафори језика и имаCинације, у VрећуFки-
вању, у Xелини, у Vокушају казивања неизрецивоC.
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SUMMARY ONTOLOGY OF POSTMODERN THEORY OF STORY AND NARRATION
2

A story is one of the forms of human communication, and one of
the oldest ways of understanding the world and exchanging knowl-
edge. The story is told through words, images and movement, and
thereforethe phenomenon of narration cannot be limited to verbal
expression only.One can narrate about real or imaginary events in
order toconvey a message, provide knowledge or entertainment,
and also to createan art form as well as achieve aesthetic communi-
cation. The process by means of which the inner world is built with-
in a literary work is certainly the story or narrative. Modern theory
of narration enumerates a number of forms of narration indifferent
media: in folklore and art, oral or written linguistic narrative form,
in pantomime, picture, vitrage, and film. This paper discusses vari-
ous contemporary narratological ideas.

KEY WORDS: metafiction, narrative intelligence, narrative identity,
focalization, variation, position of narrative instance.

2 РаM је Vримљен 8. сеVFемXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку
РеMакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


