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Апстракт: Рад представља део теори�ско� изучавања књи�евности 
и у њему па�њу усмеравамо на питања о уметничким сво�ствима књи�ев-
не прозе�� Како се теори�ска разматрања о књи�евности мора�у довести у 
везу са сво�ствима и изра�а�ним мо�ућностима �езика, неопходна су све-
страни�а осветљавања песничко� �езика, па самим тим и прозно� начина 
уметничко� исказивања�� �еђутим, прозно де�о не оствару�е сво� смисао 
само преко самобитности и експресивности �езика, већ и у �езиком испри-
чано� причи о уметничко� предметности�� На примерима из књи�евних 
де�а савремених српских писа�а (�ндрић, Ки��) откривамо како стварна 
предметност доби�а обе�е��а нове уметничке стварности�� 

Кључне речи: уметничко прозно де�о, �език и предметност уметнич-
ке прозе, уметнички свет де�а, сво�ства књи�евно� изра�авања��

Књи�евна проза, посебно проза нови�е� времена, веома �е 
бо�ата, разуђена и хетеро�ена�� �с�ед мно�о�икости и изворне про-
�етости проучавање, поде�а и к�асификовање раз�ичитих форми 
прозно� песни��тва представља�у комп�ексан књи�евнотеори�ски 
проб�ем�� ��и питања о уметничким сво�ствима књи�евне прозе 
поста�у пре��едни�а и приступачни�а описивању када се пође од 
сазнања о томе ��та прозни тип уметничко� изра�авања чини лите-
рарним, као и од проми��љања особене природе песничког света	
прозно� де�а у односу на де�а дру�е, некњи�евне врсте��

Готово од самих почетака теори�ских разматрања о књи�евно-
сти артифи�и�е�ност �итерарно� де�а довођена �е у везу са сво�стви-

* Рад �е написан у оквиру про�екта 1408020 Духовне појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века, ко�и �е одобри�о и финан-
сира �инистарство науке РС��



84 �и�о�е �и�о�евић

ма и изра�а�ним мо�ућностима �езика у уметничко� творевини�� � 
духу учења о песни��тву као уметности ко�а почива на посебном, 
укра��еном �езику стара реторика �е �итерарност прозе на�ази�а 
у нарочито ку�тивисаном �езичком об�иковању ко�е се оствару�е 
и манифесту�е у не�ованом, односно фи�уративном �овору�� Све-
страни�а осветљавања песничко� �езика, па самим тим и прозно� 
начина уметничко� исказивања, помера�а су и ��ири�а ��еди��та 
ка тумачењу да �език песни��тва представља �ин�вистички систем 
чи�а су диферен�и�а�на обе�е��а, пре све�а, функционалне, а не 
супстанционалне природе�� Оно ��то књи�евност супротставља 
дру�им верба�ним об�астима ни�е присуство е�емената ко�и се не 
би мо��и по�авити и у подруч�има изван �итературе, већ присуство 
е�емената ко�и у �езичком ск�опу уметничко� де�а функ�иони��у 
на дру�ачи�и начин не�о у обичном �овору и�и у де�има неуметнич-
ке врсте�� 

Књи�евни твора� користи �език са естетском намером да по-
моћу ње�а створи уметничко де�о, да об�ику�е особен уметнички 
свет де�а�� Тако сама интен�и�а пис�а уводи у �език књи�евноумет-
ничко� де�а нарочиту, сврховиту функ�и�у и посебну, раз�иковну 
димензи�у�� � књи�евноуметничком де�у �език се ква�итативно и 
функ�иона�но мења �ер преузима ствара�ачку у�о�у да дочара је-
динствен уметнички свет дела и да та� свет посреду�е читао�у, иза-
зива�ући �а пред ње�овим духовним очима�� Збивања и �икови у при-
пове�и и�и роману су�ерисани су посредством епско� �овора ко�и 
поседу�е творачку мо� да те има�инативне по�авности об�ику�е у 
�иво до�ађање и бића са в�аститом е�зистен�и�ом и тако подстак-
не читаочеву илузију о њихово� �ивотности и аутентичности�� Када 
се у „�осту на Жепи”, на пример, посе�е за функ�и�ом наратора, 
на та� начин не само да се мења у�ао приповедања о предметности 
приказано� у припове�и не�о се помоћу нарочито уметнички об�и-
ковано� казивања, уса��а��ено� са ствара�ачким замис�има само� 
пис�а, оформљу�е и убедљиво уоб�ичава и књи�евни �ик само� 
наратора (Се�им Ци�анин)�� 

Лик наратора израста из уочљивих особина �овора ко�и му �е 
подарен, ко�и се не пок�апа са �езичком нормом ауторско� припове-
дача и почива на посебним прави�има: 

„�с�и и ни�е он чов�ек к’о ��то су дру�и људи�� Оно зимус док се ни-
�е ради�о, па му �а не отиђи по десетак-петнест дана�� � кад дођем, а оно 
све нераспремљено к’о ��то сам и оставио�� � студено� брвнари он с�еди 
са капом од међедине на ��ави, умотан до под пазуха, само му руке вире, 
помодри�е од студени, а он �еднако стру�е оно камење, па пи��е не��то; 
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па стру�е, па пи��е�� Све тако�� Ја отоварим, а он ��еда у мене оним зе�е-
ним очима, а обрве му се накостри�е��и�е, би реко про�дри�еће те�� � нит 
�овори нит ромори�� Оно никад нисам видио�� И, људи мо�и, ко�ико се на-
мучи, ето �одину и по, а кад би �отов, пође у Стамбу� и превезосмо �а на 
ске�и, одљума на оном коњу: ама да се �едном обазри�е �а� на на нас �а� 
на ћупри�у! Јок��”1

Захваљу�ући овако уређеном казивању и ње�овом сатворачком 
ос�у��кивању и до�рађивању током ре�еп�и�е дате приче, пред чи-
тао�ем о�ивљава �ивописан �унак са добро о�ртаним духовним 
карактеристикама: Се�иму су да�еки и необични неимарски напо-
ри �радитеља моста, те, иако �е по природи прони�љив и ма��товит 
човек, он на њих ��еда са нескривеним чуђењем�� 

Писа�-уметник �иви у ствара�ачком дос�уху са речима�� Зато 
се у књи�евним де�има уметнички израз учвр��ћу�е и ор�анизу�е 
на начине ко�и обично максима�но користе самосво�ности �езика�� 
Артифицијелна својства књижевног изражавања испољава�у се у 
посебном бо�атству речника и фразео�о�и�е, у нарочито� обо�ено-
сти, експресивности и с�иковитости песничко� �езика и у инвентив-
ности сти�ских поступака ко�и присуству�у у �ексичком, морфо�о-
��ком и синтаксичком ск�опу�� ��и особитости уметничко� �овора, 
садр�ане у микроструктурама сти�а и синтаксе и у ме�одичности 
и звучности песничко� �езика, обично се непосредни�е манифесту-
�у у поези�и не�о у прози�� �оезија �е ритмички и сти�ски посебно 
маркирана (��то �е ус�овљено прете�но стиховном ор�аниза�и�ом 
�овора ко�а овде доминира), тако да се она �отово спонтано при-
хвата као природни об�ик песничко� исказивања�� Говор у стихо-
вима одви�а се у б�иским �езичким асо�и�а�и�ама, па се у њему 
по�единачне речи „истура�у” у први п�ан и међусобно звучно и се-
мантички повезу�у а тако побуђене везе између �езичких представа 
управља�у њихова разумевања према значењима и садр�а�има ко�и 
обично нису сво�ствени неуметничком �овору, а често ни уметнич-
ко� прози�� Поетски начин исказивања сво�ствен �е пре све�а лирском 
песништву, ко�е осим нарочите ритмичности и ме�одичности посе-
ду�е �о�� низ посебних особина: самоиспољавање и про�ектовање 
�ирско� суб�екта, краткоћа песме ко�а се ор�анизу�е на прин�ипу 
асо�и�ативно� повезивања уметничких с�ика и дос�едно оствари-
вање �единства звучања и значења�� За раз�ику од поетско�, прозно 
дело сво� смисао не оствару�е првенствено преко самобитности и 
експресивности �езика већ и у �езиком испричано� причи о уметнич-
ко� предметности ко�а се просуђу�е са ��еди��та треће� �и�а и ко�у 

1 Иво �ндрић, Жеђ, Сабрана де�а, књ�� 6, �ео�рад, 1963, 191–192��
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речи че��ће оформљу�у и сво�им непосредним значењем�� Ова спе-
�ифичност естетске функ�и�е �езика у прози чини да су прозном 
типу саоп��тавања адекватни ��ирина и об�ективност приповедања 
у разви�ању и су�ерисању с�ика �ивота у уметничком де�у�� Иако и 
�език прозе има сво�а артифи�и�е�на сво�ства и поетску функ�и�у, 
у прозном де�у �езичка средства као да тек посредовано долазе у 
своју властиту димензију �ер су поде��ена прете�но према споља-
��њо� перспективи и приказивачком моменту, а занимљивом при-
чом, чи�и се смисао успева „одво�ити” од �ин�вистичке матери�е, 
она су на известан начин потиснута на �рани�у чита�ачке па�ње��2

� неким �раничним с�уча�евима проза мо�е да поприми од-
ређена форма�на обе�е��а поези�е, па и њено афективно де�ство 
(ритмичка проза, поетски роман), премда она обично ни�е тако 
чврсто метрички уређена као поези�а и �отово увек има на��а��е-
ни�у референ�и�а�ну и ко�нитивну функ�и�у�� Ипак, ни у прозном 
књи�евном де�у �език не одра�ава неку конкретну стварност, већ 
учеству�е у стварању и дочаравању фик�иона�но� света чи�и се 
укупан смисао конституи��е у до�ивља�у и �е�окупном �ивотном 
искуству читао�а током ње�ово� сазнавања и разумевања де�а�� 

Књи�евну структуру чини �иво, динамично �единство између 
е�емената у свим с�о�евима де�а�� �еђутим, при�иком ре�еп�и�е 
прозно� текста у читаочевом до�ивља�у и памћењу скоро по прави-
�у на�ду�е се задр�ава�у приказани �икови и до�ађа�и тако да ове, 
а�и и оста�е уметничке по�авности у предметном с�о�у де�а оства-
ру�у привидно првенство над ње�овом �езичком равни�� Збо� умет-
ничке предметности ко�а „зак�ања” �езичку раван прозно� текста 
при�иком ње�ове интерпрета�и�е треба �а са��едати и тумачити 
и са �ин�вости�истичко� ��еди��та, односно уметнички свет де�а 
ваља разумети и тумачити у коре�ативности свих ње�ових чини�а-
�а и путем по�ачано� запа�ања и �ин�вости�истичке ана�изе екс-

2 Раз�ике између поези�е и прозе, као и њихова функ�и�а и међуодноси, 
нису тако очи��едне и �асне када се посматра�у у истори�ско� перспективи и�и у 
конкретном књи�евноуметничком де�у�� Ре�еп�и�а ових по�ава, посебно у доба 
романтизма, за ко�и �е карактеристична аморфност �анрова и њихово уза�амно 
преп�итање, и у савремено� књи�евности показу�е да се поези�а и проза мо�у 
комбиновати, па и замењивати у �ено�о��ком смис�у�� То до�ази посебно до изра-
�а�а у ме��овитим прозно-поетским творевинама (�ирска проза �и�о��а Црњан-
ско�, приповетке у �ндрићево� збир�и Јелена, жена које нема)�� � њима су епски 
си�еи �рађени компози�ионим поступ�има преузетим из �ирике (прин�ип ра-
сипања поетских с�ика) и на основу ритмизираних фра�мената, ко�и се сво�им 
форма�ним обе�е��има и афективним де�ством удаљава�у од уобича�ено� сти�а 
прозно� де�а�� ��и управо таквим про�имањем раз�ичитих обе�е��а пости�у се 
уметнички ефекти прворазредне врсте��
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пресивних пунктова у �езичком с�о�у де�а�� Ва�но �е уочити како 
у наста�ању естетске с�ике света у књи�евном де�у суделују свој-
ства свих његових слојева�� Зато се уз представљене предметности 
истовремено мора запазити и �език ко�им су оне у де�у дочаране, 
мора�у се открити наоко ситна указивања о њима садр�ана у речи-
ма и речени�ама потен�и�а�но оспособљеним да побуђу�у ве�ики 
бро� асо�и�а�и�а и мис�и и да доприносе укупно� експресивности 
прозно� текста�� Само, док у �ирско� песми �отово сваком сти�о�е-
ном месту као чинио�у уметничке дра�и мо�е бити посвећена 
од�овара�ућа па�ња, у прозном де�у се ус�ед ње�ове обимности 
мора вр��ити одређена селекција уметничких исказа�� При томе тре-
ба имати на уму да се �езички поступ�и високе информативности 
и вредности у припове�и и�и роману на�че��ће запа�а�у и памте 
спонтано, као �епа и�и необична места, као с�иковити описи и�и 
очуђу�ући садр�а�и, а�и да се у�ива�у у свеукупни до�ивља� де�а; 
тако да тек њихово појачано запажање и интерпретативно обра-
злагање омо�ућава да се спонтани утис�и, поткрепљени сти�о�е-
ним факторима ко�и их побуђу�у, е�зактни�е документу�у и у�и�у у 
темељну интерпрета�и�у прозно� текста�� 

Твора� приповетке и�и романа користи мо�ућности да у де�о 
унесе бро�не об�ективне чињени�е и веродосто�не �ивотне по�еди-
ности, па и да их оставља у документарном и изворном об�ику�� 
�еђутим и када се с�у�и факто�рафским пода�има и стварносним 
чињени�ама, писа� се не одриче потребе за стваралачким изми-
шљањем, �еље да стварни свет обнови у ма��ти и да �а преоб�ику-
�е у нову, фиктивну стварност�� Тако поступа Дани�о Ки�� у сво�о� 
збир�и Гробница за Бориса Давидовича�� На почетку ове књи�е, у 
причи „Но� са др��ком од ру�ино� дрвета”, на�ази се с�едећи од-
�омак:

„Прича ко�а с�еди, прича ко�а се рађа у сумњи и недоуми�и, има 
�едину несрећу (неки то зову срећом) ��то �е истинита: она �е записана 
руком часних људи и поузданих сведока�� ��и да би би�а истинита на 
начин о ко�ем њен аутор сања, мора�а би бити испричана на румунском, 
мађарском, укра�инском и�и �иди��у; и�и, пона�пре, на ме��авини свих 
тих �езика�� Тада би, по �о�и�и с�уча�а и мутних, дубоких и несвесних 
збивања, б�есну�а у свести приповедачево� и по ко�а руска реч, час не�на 
као тељатина, час тврда као кинџал”��3	

3 Дани�о Ки��, Гробница за Бориса Давидовича, Г�обус-Просвета, За�реб-
�ео�рад, 1983, 7��



88 �и�о�е �и�о�евић

 Већ у првом по��ављу Ки��ове књи�е изра�ена �е за збир-
ку карактеристична те�ња за часним и поузданим �итерарним све-
дочењем, а�и, са дру�е стране, и пи��чева сумња у мо�ућности и 
стварне домете приповедања ко�е би у свему би�о веродосто�но 
и емпири�ски аутентично�� Зато се у Ки��овом де�у факто�рафски, 
често ��ироки и с�ободни�е засновани пода�и о мрачном раздобљу 
стаљинистичких чистки �авља�у као окосни�а у��авном када се 
ствара су�естивна и п�астична астмосфера �едно� времена по�ро-
ма на људе и иде�е�� � повест о екс�ентричним �ичностима, уби�а-
ма, анархистима и еми�рантима, чи�е су се з�ехуде судбине сп�е�е 
и разре��и�е током десетак мрачних �одина, између 1935�� и 1945�� 
�одине, на �едном месту у књизи овако �е представљена:

„Стари су Гр�и има�и �едан по��товања досто�ан обича�: онима ко�и 
су из�оре�и, ко�е су про�ута�и ву�кански кратери, ко�е �е затрпа�а �ава, 
онима ко�е су растр��е дивље звери и�и про�др�и морски пси, онима ко�е 
су разне�и �е��инари у пустињи, �ради�и су у њихово� отаџбини такозва-
не кенотафе, празне �робни�е, �ер те�о �е ватра, вода и�и земља, а ду��а �е 
а�фа и оме�а, њо� треба подићи свети�и��те”��4

Да проникне у напаћену ду��у страда�ника, Ки�� �е и само при-
поведање поде��авао према мутним збивањима и често не�асним, 
за факто�рафи�у неприступачним поривима људских поступака и 
ка дубоким странпути�ама људских судбина�� � таквим око�ности-
ма приповедач �е поста�ао спреман да „ос�у��не” и у приповедање 
прихвати и пренесе сти�изовано казивање �унака по�единих при-
ча када му се оно, чак и ако �е на први по��ед де�ова�о као п�од 
фантази�е, учини�о вредним и сврсисходним да буде забе�е�ено 
(Чељустникова прича у „�еханичким �авовима”)�� �с�ед то�а се у 
начину причања, а посебно у де�овима у ко�има се приповедач и 
сам директни�е о��а��ава, непрестано осећа присуство две опреч-
не, супротстављене си�е: са �едне стране, те�ња да се одр�и ути-
сак о истинитости сведочења (збо� че�а се упозорава на извесну 
мањкавост кори��ћење �рађе и њено� тумачења), а са дру�е стране, 
сна�на �еља да се �ивом документу дода и оно че�а нема, одно-
сно да се приповест ос�ободи „стра��не море докумената ко�и за-
трпава�у причу”5�� Прев�аст ово� дру�о�, песничко� наче�а, Ки�� �е 
об�аснио с�едећим раз�о�има:

	

4 Исто, 96��
5 Исто, 42��
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„�о�да �е би�о паметни�е да сам се опреде�ио за неки дру�и об-
�ик саоп��тавања, есе� и�и студи�у, �де бих сва ова документа мо�ао да 
употребим на уобича�ени начин�� ��и две ме ствари спречава�у у томе: 
непо�одност да се �ива, усмена сведочења поузданих људи наводе као 
документа�и�а; а као дру�о: нисам мо�ао да се �и��им задовољства припо-
ведања ко�е да�е пис�у варљиву и�изи�у да ствара свет, и дак�е, како се то 
ве�и, да �а мења”��6	

Песничко� креа�и�и ни�е сво�ствен идеа� пуке истоветности 
са прототипском �рађом, већ наче�о њено� естетско� моде�овања�� 
Стварати свет кроз чин писања – то �е врхунски прин�ип и задатак 
уметника�� Зато и у с�уча�евима када до�ази до саде�ствовања до-
кументаристичко� и �итерарно� поступка прозна уметност успева 
да �ивотним садр�а�има, њиховим посебним књи�евним об�ико-
вањем и осми��љавањем у оквиру де�а, дода значења ко�а прева-
зи�азе дос�овни вануметнички об�ик и смисао�� Про��иру�ући на 
оста�е де�ове текста утисак �ивотне уверљивости, стварна пред-
метност од уметничко� контекста доби�а обе�е��а нове, уметничке 
стварности и тако поста�е в�астита �итерарна репродук�и�а�� 

Песничко прозно де�о израста из творачко� односа према �и-
воту�� И када „обухвата” људе и збивања из непосредне реа�ности, 
ње�ово� моде�ативно� природи противуречи пука подударност са 
прототипским изворима и стварносним чињени�ама�� � њему се 
кроз чин стварања не прес�икава, већ �ради свет ко�и, мада не мора 
бити потпуно има�инаран, увек представља �итерарну про�ек�и�у 
и креа�и�у �ивота�� Тако се у односу на оста�е видове човеково� 
осми��љавања и сазнавања збиље уметничко прозно де�о по�ављу-
�е као особен и нарочит предмет сазнања�� 

Прозно ствара�а��тво захвата ве�ики бро� питања и проб�ема 
о ко�има �оворе и дру�и видови сазнавања и осми��љавања стварно-
сти, а�и су раз�ике између података до ко�их се преко песни��тва 
до�ази садр�ане у мода�итету тих података, односно у начину њи-
хово� об�ављивања и прихватања�� Песничко прозно де�о омо�ућа-
ва превази�а�ење пуко� виђења и препознавања �ивотних по�ава 
�ер их отр�е од аутоматизма посматрања и уводи у уметничко до-
живљавање�� Оно читао�а на�ви��е придоби�а сво�ом изузетно��ћу, 
непоновљиво��ћу сво�а света и су�естивно��ћу сво�их онеобиче-
них с�ика�� 

Потребно �е на��асити да �е свако прозно књи�евноуметничко 
де�о по себи самосвојно и непоновљиво па испитивача увек суочава 
са в�аститим законеткама и сопственим тајнама�� Та индивидуа�на 

6 Исто��
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уметничка природа по�единачно� прозно� де�а неизбе�но намеће 
и ви��еструко поде��авање истра�ивачких перспектива према наче-
�има посебно� �ивота сваке конкретне творевине прозно� типа�� 
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РеЗюМе

Творчество в прозе обухватывает бо�ь��ое ко�ичество вопросов и 
проб�ем, и худо�ественный мир произведения необходимо осмыс�ять 
и объяснять во взаимодействии всех е�о э�ементов�� Необходимо так�е 



91Сво�ства приповедне прозе

узнать как при образовании эстетической моде�и света в �итературном 
произведении взаимодействуют все е�о с�оевитые свойства��

 Стихотворному творчеству свойственно эстетическое моде�ирова-
ние опреде�ённо�о �итературно�о произведения�� Худо�ественное произ-
ведение в прозе все�да выде�яется как особенный и частный предмет 
сознания�� Необходимо подчеркнуть, что ка�дое произведение в прозе 
содер�ит индивидуа�ьную худо�ественную природу, и исс�едовате�ь 
при е�о изучении не до��ен обойти это сознание�� 

Summary

��������� �� p����� w���� ����p������ � ������ ������� �� ������ ��� p��������, 
�h�� ���������� w����� �h���� �� ����������� ��� �xp������ w��h�� �������������� �� 
��� ��� ����������� I� �� �h��������� ����������y �� ������� h�w p���p������� �� ��� ��y���� �� 
� ���������y w���� ��������� wh��� ���������� �� ����h����� p�������� �� �h� w�������

 � p�������p�� �� ����h����� �������� �� � ��������� ���������y ������� �� � p���p����y 
�� p�������� ���������� �� �� ���������� w���� �� p����� ��w�y� �pp����� �� � �p������ ��� 
p������������ ������� �� ������� ����� I� �h���� �� ��ph������ �h�� ����h ���������� 
p����� w���� p�������� ���������� ���������� �������, �h��������� � ����������h��� h������ 
�h���� ����� �h�� �� h�� ������ 


