
Ма ри ја ЈеФ ТИ МИ Је ВИћ-МИ ХАЈ ЛО ВИћ*

ФУНК ЦИ ЈА НА РА ТО РА У МУШКОМПИСМУ 
МИ ЛЕН КА ЈЕВ ТО ВИ ЋА**

(глас, фо ка ли за ци ја и дис тан ца)

Ап стракт: У ра ду се ана ли зи ра функ ци ја на ра то ра у при по ве ци „Му-
шко пи смо“ Ми лен ка Јев то ви ћа, ко ја се по ка за ла иза зов ном за ту ма че ње 
због сво је жан ров ске спе ци фич но сти, бу ду ћи да има фор му пи сма чи ји је 
на ра тор же на, а есте ти ка је из ра зи то жен ска. При то ме кон ста ту је мо да је 
фо ка ли за ци ја јед на од бит них по лу га на ко ји ма по чи ва ту ма че ње ове при-
по вет ке, као и то да по сто ји је дан из ра зи ти фо ка ли за тор (на ра тор), док се 
гла со ви дру гих ја вља ју са мо спо ра дич но и не ма ју до во љан ин тен зи тет ни 
тен ден ци ју про ме не чи та о че ве пер спек ти ве.

Кључ не ре чи: Ми лен ко Јев то вић, „Му шко пи смо“, жен ско пи смо, 
жен ска есте ти ка, на ра тор, глас, фо ка ли за ци ја, пер спек ти ва, дис тан ца.

Збир ка при по ве да ка Зим ски отац Ми лен ка Јев то ви ћа из 1987. го ди не1 
у свом фо ку су има те го бан жи вот чо ве ка у се ли ма Ибар ског Ко ла ши на сре-
ди ном про шло га ве ка, од но сно чо ве ка Ко ла шин ца у свом спе ци фи ку му. У 
том по гле ду, Јев то вић је ве о ма бли зак Гри го ри ју Бо жо ви ћу, чи је је де ло из 
го то во пот пу ног за бо ра ва ду гог не ко ли ко де це ни ја, пред ста вио у но вом све-
тлу. Од Бо жо ви ћа је Јев то вић на сле дио и ве ро до стој ност у упо тре би је зи-
ка и фра зе о ло ги је, ар ха и за ма и тур ци за ма у го во ру Ко ла ши на ца ко је сли ка. 
Та ко ђе, скло ност ка пор тре ти са њу жен ских ли ко ва ка рак те ри стич на је и за 
јед ног и за дру гог при по ве да ча, без об зи ра на раз ли ку у вре ме ну и на чи ну 
ства ра ња, али и оства ре ним до ме ти ма.

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић, mjmi haj-
lo vic @gmail.com 

** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ми лен ко Јев то вић, Зим ски отац, Је дин ство – На род на књи га, При шти на – Бе о град, 1987.
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Од два на ест при по ве да ка ко је збир ка са др жи („Гре шка“, „Зим ски отац“, 
Му шко пи смо“, „Ма ле за ду шни це“, „Илин ски ђа во лак“, „Му са“, „Иг њат“, „Ко-
но пац“, „Мут не ки ше“, „Ку ћа без кро ва“, „Ја пан ке“ и „Ве чи то др во“), „Му шко 
пи смо“ се из два ја нео бич но гра ђе ном струк ту ром и фор мом и пру жа мо гућ-
ност ви ше стру ког ту ма че ња – ти по ло шког, жан ров ског, се ман тич ког, ак си-
о ло шког2. Иако на слов ове на ра тив не це ли не упу ћу је на „му шко пи смо“, већ 
сам по че так ка зу је да ни је реч ни о ка квом „му шком пи сму“, већ да је „му шко“ 
(му же вље во) пи смо би ло са мо по вод пи са ња овог „жен ског“ пи сма. За то је 
нео п ход но нај пре од го во ри ти на пи та ње: да ли је ово ти пич но жен ско пи смо?3 
На ра тор (ко ји је ов де ја сно одво јен од ауто ра) је же на, те је и при ча ис при ча на 
из жен ског угла, кроз ви зу ру жен ског на ра то ра. Као што је те о ри ја књи жев но сти 
већ до ка за ла, жен скост или жен ска есте ти ка мо же би ти при сут на и у де ли ма 
му шких пи са ца. Опре де ље ње за жен ског на ра то ра и сен зи би ли тет жен ског пи-
сма (у овом слу ча ју и фор мал ног пи сма), де кла ри ше Јев то ви ћа као пи сца на гла-
ше не скло но сти ка про фи ли са њу и пси хо ло ги за ци ји же не, свој стве ним ве ли-
ким при по ве да чи ма по пут Бо ри са ва Стан ко ви ћа. Има ју ћи у ви ду све ово, ла ко 
је за кљу чи ти да се кључ ту ма че ња овог ти пич но жен ског пи сма на ла зи у од ре-
ђи ва њу функ ци је на ра то ра и ње го ве уло ге у кре и ра њу чи та о че ве пер спек ти ве.

При по ве дач или на ра тор се нај че шће де фи ни ше као „глас или лик чи јим 
по сред ством нам се пред ста вља не ка еп ска рад ња“4. У нај ста ри јим на ра тив ним 
об ли ци ма (бај ци, епу, но ве ли, ан тич ком и ба рок ном ро ма ну) то по сред ни штво 
је по пра ви лу да то у об ли ку пер спек ти ве пр вог или тре ћег ли ца. У де ли ма мо-
дер не умет но сти ре чи, то по сред ни штво по не кад по ста је и сâмо пред мет ро ма-
неск ног об ли ко ва ња, „до би ја об лик ста но ви шта јед ног ли ка, угла ви ђе ња ко ји 
ни је јед но зна чан не го усло ван, са свим ја сно одво јен од ауто ро ве лич но сти“5. 
Мо дер на те о ри ја књи жев но сти по све ти ла је па жњу са мом на ра то ру и ње го вој 

2 „Му шко пи смо“, у: Зим ски отац, 30-50. (Сви ци та ти у ра ду на ве де ни су пре ма овом 
из да њу).

3 Под „жен ским пи смом“ обич но се под ра зу ме ва сво је вр сна жен ска есте ти ка ка кву су на-
сто ја ле из гра ди ти фе ми нист ки ње постструк ту ра ли стич ке ори јен та ци је Л. Ири га реј, Х. 
Сик суз, Ј. Кри сте ва, А. Ле клерк, Ш. Ша ваф, С Коф ман и М. Ви тиг – по зна те и као „Вен-
сен ска гру па“ (Gro u pe de Vin cen nes), ко ја је на ста ла 1968. го ди не из „По кре та за осло ба-
ђа ње же на“. При пад ни це овог по кре та су же ле ле да ис так ну дру га чи јост (ал те ри тет), у 
овом слу ча ју жен скост, као ону дру го ја чи јост ка ква је од ре ђе на дру штве ним струк ту ра ма 
и кул тур ним си сте мом ко ји се за сни ва на на чи ну ми шље ња и по сту па ња му шка ра ца. Жен-
ско пи смо ни је са мо раз ми шља ње о на чи ну на ко ји же на пи ше, већ и о раз ло зи ма због 
ко јих она не пи ше дру га чи је, а то се об ја шња ва ти ме да је ло го цен три зам као вла да ју ћи 
прин цип на шег гле да ња на свет у су шти ни „фа ло кра ти чан“, у зна ку му шке до ми на ци је, па 
су и сви мо де ли ко је про из во ди на ша кул ту ра у осно ви фа ло кра тич ни, а за јед но са њи ма и 
је зик, ко ји ре пре зен ту је ова кве мо де ле (Реч ник књи жев них тер ми на, фо то тип ско из да ње, 
глав ни и од го вор ни уред ник Дра ги ша Жив ко вић, „Ро ма нов“, Ба ња Лу ка, 2001, 948-949).

4 Реч ник књи жев них тер ми на, 648.
5 Исто.
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функ ци ји у књи жев ном де лу6. Та ко се, по ре чи ма са вре ме ног те о ре ти ча ра Х. 
П. Або та, на ра тор „на раз ли чи те на чи не де фи ни ше као ин стру мент, кон струк-
ци ја или сред ство ко јим аутор упра вља“7. Оту да не из не на ђу је ин си сти ра ње 
по је ди них те о ре ти ча ра (на при мер, Ро ла на Бар та) на стро гом раз гра ни ча ва њу 
(ствар ног) ауто ра на ра ти ва од на ра то ра у да том на ра ти ву8.

Као што је већ ре че но, „Му шко пи смо“ има фор му пи сма чи ји је на-
ра тор же на, те се функ ци ја на ра то ра у овом слу ча ју умно го ме по кла па са 
функ ци јом тач ке гле ди шта. Ова фор ма бли ска је Бах ти но вом схва та њу ди-
ја ло шке при ро де све сти и ди ја ло шком ка рак те ру људ ског жи во та: „Жи вот је 
по сво јој при ро ди ди ја ло шки. Жи ве ти зна чи уче ство ва ти у ди ја ло гу: пи та ти, 
слу ша ти, сно си ти од го вор ност, одо бра ва ти и слич но“9. Јев то ви ће во опре де-
ље ње да на ра тив бу де из ло жен у пр вом ли цу и из жен ске пер спек ти ве, бит но 
од ре ђу је и ње го ву ин тен ци ју да у овој при по ве ци-пи сму до ми ни ра ис кљу чи-
во жен ска есте ти ка. При ли ком ту ма че ња функ ци је на ра то ра (ко ји је у овој 
при по ве ци и име но ван – Јов ка, и уто ли ко ин те ре сант ни ји и иза зов ни ји за 
ана ли зу), по слу жи ће мо се три ма осо би на ма ко је је Х. Пор тер Абот из дво јио 
као „нај ко ри сни је“. То су: глас, фо ка ли за ци ја и дис тан ца10. 

Глас се у на ра ци ји ве зу је за пи та ње: ко га чу је мо да при по ве да? Оту да 
је ве зан за гра ма тич ку ка те го ри ју ли ца, те се у скла ду са тим раз ли ку ју две 
основ не ва ри јан те у на ра ци ји: пр во и тре ће ли це11. Узи ма ју ћи у об зир мо-
дел при по ве да ња у „Му шком пи сму“, ре кли би смо да је то при по ве да ње у 
пр вом ли цу уз ди рект но обра ћа ње дру гом ли цу. Сâм по че так: „Дра ги мој ми-
ли Ра шо...“ апо стро фи ра при сност и мо ти ва ци ју на чи на при по ве да ња, али 
исто вре ме но „огра ни ча ва по кре тљи вост при по ве дач ке пер спек ти ве“. На 
овај при по ве дач ки на чин го во ри са мо је дан глас и ми ни смо у мо гућ но сти 

6 Чи та ва јед на гра на те о ри је књи жев но сти но си на зив на ра то ло ги ја и она про у ча ва на-
ра тив не тек сто ве. А на ра тив ни тек сто ви су они у ко ји ма не ко не ко ме при ча о јед ном 
или ви ше до га ђа ја ко ји мо гу би ти ствар ни или фик ци о нал ни. Пред мет про у ча ва ња на-
ра то ло ги је мо гу би ти ро ман, но ве ла, ре пор та жа, исто ри о граф ски текст, еп ска пе сма, 
но вин ски из ве штај... то јест сва ки текст, усме ни или пи са ни, уко ли ко се у ње му при ча 
не ка при ча. Те тек сто ве она из у ча ва са мо уко ли ко су они на ра тив ни. За раз вој на ра то-
ло ги је нај за слу жни ји су струк ту ра ли стич ки кри ти ча ри: Ро лан Барт, Цве тан То до ров, 
Же рар Же нет, Ми ке Бал и дру ги. (Зден ко Ле шић, „Шта је на ра то ло ги ја“, Те о ри ја књи-
жев но сти, дру го из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 269-272).

7 Х. Пор тер Абот, Увод у те о ри ју про зе, пре ве ла Ми ле на Вла дић, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2009, 118.

8 Исто.
9 Ana Bu žinj ska, Mi hal Pa vel Mar kov ski, Knji žev ne te o ri je XX ve ka, s polj skog pre ve la Iva na 

Đo kić-Sa un der son, Slu žbe ni glаsnik, Be o grad, 2009, 165. 
10 Х. Пор тер Абот, нав. де ло, 120.
11 Не у спе си ма ло број них по ку ша ја пи са ња у дру гом ли цу углав ном се оправ да ва ју чи-

ње ни цом да ни у сва ко днев ном жи во ту не ко ри сти мо при чу на тај на чин. „Од ра ста мо 
слу ша ју ћи при че у пр вом или тре ћем ли цу“ (Исто, 122). 
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да чу је мо ни ти на слу ти мо дру ге гла со ве. Ме ђу тим, нео че ки ва но се пре ла зи 
на на ра ци ју у тре ћем ли цу о му шко-жен ским од но си ма ко ја об ли ку је пер-
спек ти ву са гле да ва ња до га ђа ја у овој еп ској це ли ни: 

„От кад муж и же на по сто је, по сте ља им је све отад же ља и на да. 
Ву ци и те гли и рин тај по ва здан и опет по сло ва ви ше не го на пре тек, 
а до уве че на ва љао се нов на ра мак бри га, му ка ма ни кад кра ја. И тај ну 
има ју, мо та им се и на мо та ва, у гла ви гун гу ла још од ју тра. Чим ноћ, 
они у по сте љу, а у по сте љи ша пат и раз го во ри сва ко ја ки. И онај та ну-
шан, глув од тре пе та и за но са, и онај му цав, ис ки дан од гр ча и пла ча, и 
онај на си лан, око рео од за мо ра и по зно ји це. От пе тља ва ју за мр сак по 
за мр сак, ка ко им ко ји по ре ду до ђе, а у зо ру све се из ме ђу њих зна, кад 
ће ко је да уста не, куд ће“. (30)

Иако се мо гу по сма тра ти као ди гре си је, јер у њи ма сâм на ра тор ни је 
при су тан, ови де скрип тив ни па су си у функ ци ји су при по ве да ња у пр вом ли-
цу јер се на њих ди рект но на до ве зу ју ре че ни це у ко ји ма је на ра тор упо тре-
бив ши за ме ни це „те бе“ и „ме не“ под се тио на сте пен свог при су ства у при чи: 

„Из ме ђу те бе и ме не не зна се ни шта, Ра шко, осам и по го ди на 
ни шта. Ми на шу по сте љу не ма мо, ми на шу ноћ не ма мо. Ни где си не 
знам, са мо чу јем. Па ми до шло и све ме уве ра ва да се пи там имам ли ја 
му жа и чо ве ка, шта си ми ти. И да те пи там на ко ју ћу стра ну су тра ја, 
где је мо ја на да“. (30)

Ко ри сте ћи та ко зва ни мон та жни по сту пак – сме ну на ра ци је у пр вом и тре-
ћем ли цу – при по ве дач (ко ји је у овом слу ча ју са свим раз дво јен од на ра то ра) 
је по ку шао про ши ри ти при по ве дач ку пер спек ти ву и омо гу ћи ти чи та о цу да до-
га ђа је у на ра ти ву са гле да из соп стве не а не из на ра то ро ве пер спек ти ве, али се 
чи ни да у то ме ни је ус пео. До га ђа ји у ку ћи, до жи вља ји са де цом и око ли ном, 
иако ис при ча ни у тре ћем ли цу, са мо су део ши ре це ли не ко ју об ли ку је пер спек-
ти ва уса мље не же не, мај ке и до ма ћи це ко ја је оста вље на да се но си са те го ба ма 
жи во та. Глас на ра то ра је у овом слу ча ју то ли ко сна жан и тран спа рен тан да са му 
на ра ци ју ста вља у дру ги план, а у фо кус ин те ре со ва ња чи та о ца до ла зи сâм на-
ра тор. При по ве дач се не ли би да по ка же сво ју из ра зи то жен ску пер спек ти ву и 
при до би је чи та о ца да отво ре но ста не на ње го ву стра ну: „Ни сам ни ка мен ни 
др во ни пти ца не го же на, а сва ки дан ми је да на шњи дан и сва ка ноћ ми је но ћа-
шња ноћ, са би рај ка ко ти је во ља, осам и по го ди на ја ни за дру ге да не ни за дру ге 
но ћи не знам, Ра шко“ (31). Го ди на ма скри ва на и пре ћут ки ва на ту га због уса-
мље нич ког му че нич ког жи во та на шла је свој из раз у од го во ру на пи смо ко је је 
„ни кад кра ће и ма ње“. Са др жај „му шког пи сма“ се пот пу но ста вља у дру ги план; 
из ње га је ди но са зна је мо да пи та ња „ка ко ми је, ... у пи сму не ма, пра зно“ (37), 



Функција наратора у Мушком писму Миленка Јевтовића 91

али не по сред но са зна је мо ка кву је ре ак ци ју иза зва ло у са мом на ра то ру – Јов ки, 
од ноћ них мо ра да ће јој не ко пи смо оте ти и то ма ло „од ње га“ узе ти, стра хо ва 
да ће је не ко окле ве та ти, раз о ча ре ња што ње ну му ку ни ко не мо же раз у ме ти, до 
при зна ња љу ба ви: „Во ли те тво ја Јов ка“.

Чест је слу чај у про зним де ли ма да сред ство гла са пре ла зи са јед ног го-
вор ни ка на дру ги. То се по сти же сме њи ва њем на ра то ро вог гла са и гла са не-
ког дру гог ли ка, и то пу тем ди рект ног ци ти ра ња њи хо вих ми сли или на глас 
из го во ре них ре чи. То се мо же по сти ћи и ин ди рект ним пу тем, „то јест фил-
три ра њем гла са ко ји при па да не ком ка рак те ру, и то та ко што ће мо ко ри-
сти ти лик при по ве да ча у тре ћем ли цу („по ми сли ла је“, „ре кла је“)“12. То је 
мо гу ће и сло бод ном адап та ци јом на ра то ро вог гла са, без упо тре бе зна ко ва 
ин тер пунк ци је (на вод ни ка) – по ми сли ла је, ре кла је. Ме ђу тим, ова кав сло бо-
дан ин ди рек тан стил до во ди у пи та ње ста тус на ра то ра и ње го во функ ци о-
ни са ње у окви ру на ра ти ва. „Му шко пи смо“, прем да са мом фор мом им пли-
ци ра при по ве да ње у пр вом ли цу и је дан глас ко ји чу је мо (глас на ра то ра), 
че сто је ис пре се ца но ци та ти ма дру гих ак те ра при че. Тач ни је, дру ги гла со ви 
су упо тре бље ни на три на чи на: 

1) ди рект ним ци ти ра њем:
„– До го во ри се с ким имаш да се до го ва раш, до су бо те да ми ка-

жеш. Обри ши се што ћу по сле пред то бом за ста ти, не при ста неш ли, 
му ли рај све ово до сад, ка рак тер ми по зна јеш“ (42). 

2) сло бод ним ин ди рект ним сти лом:
„...не го твој отац ве ли да је гре хо та, на ма ће се раш чу ти, не ће Трај-

ку ни Бо жи ну“ (47).

3) фил три ра њем ту ђих гла со ва ко ри шће њем на ра то ро вог гла са:
„– Сва шта ти се зо ве жи вот, мој Не шко – слу шам га оно мад, уки ва 

ба ски ју, Не шко при др жа ва (под ву кла М. Ј. М.). – Сви узи ма ју и оста-
вља ју, сви би ра ју сем ње га“ (42).

„– Оста де нам при зе мљу ша до ве ка ако при мим, Јов ка, за ле пи ће 
нам се ко мр ша вом ко жа – бра ниш се од мог на го ва ра ња (под ву кла М. 
Ј. М.). – Ис тр пи ова ко још ма ло, мо жда до до го ди не, а оне дру ге ме не 
мо же оби ћи. Бо ље је, Јов ка, та ко“ (43).

„– Та мо сам имао за сва ку ноћ по Вењ ку, ус па ко стио си се и ис кре-
ве љио на по слет ку (под ву кла М. Ј. М.). – Ако сам хтео, кад сам хтео, 
Јов ка“ (44).

12 Исто, 131.
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Као што на ве де ни при ме ри по ка зу ју, до ми нан тан је ис кљу чи во глас на-
ра то ра ко ји не са мо да је нај и зра же ни ји, већ има и функ ци ју об ли ко ва ња чи-
та о че вог „хо ри зон та оче ки ва ња“. 

Глас на ра то ра нас ди рект но упу ћу је на дру гу осо би ну функ ци је на ра то-
ра и сто ји с њом у чвр стој ка у зал ној ве зи. То је фо ка ли за ци ја ко ја је у не ким 
слу ча је ви ма бли ска тач ки гле ди шта. Тер мин фо ка ли за ци ја се од но си на „на-
чин на ко ји по сма тра мо ка рак те ре и до га ђа је у на ра ти ву“13. Же рар Же нет је 
раз ли ко вао три основ на ви да фо ка ли за ци је: 1) нул та фо ка ли за ци ја, кад се не 
мо же од ре ди ти пер спек ти ва из ко је се ви де до га ђа ји и ли ко ви, 2) уну тра шња 
фо ка ли за ци ја, кад се при ча из ла же из јед не уну тар ње тач ке, обич но из све-
сти не ке од лич но сти, а мо же би ти фик си ра на, про мен љи ва или ви ше стру ка и 
3) спо ља шња фо ка ли за ци ја, кад се при ча из ла же из јед не тач ке ко ја је из ван 
лич но сти о ко ји ма се при ча и кад се оне ви де спо ља14. Ка да је у пи та њу фо ка-
ли за тор, Ми ке Бал у сво јој књи зи На ра то ло ги ја раз ли ку је два ти па: екс тер ни 
фо ка ли за тор ко ји озна ча ва ауто ро ву тач ку гле ди шта, по зи ци ју при по ве да ча 
сме ште ну из ван фа бу ле, док тер ми ном ин тер ни фо ка ли за тор он озна ча ва 
тач ку гле ди шта ли ка, да кле, при по ве дач ку ин стан цу ко ја и са ма уче ству је у 
рад њи на ра тив ног тек ста. „У мно гим при ча ма се мо же ви де ти за ме њи ва ње 
екс тер не и ин тер не фо ка ли за ци је“, а сме шта ње фо ка ли за ци је при јед ном ли-
ку ро ма на ука зу је на то да је он глав ни ју нак15. На ра тор „Му шког пи сма“ је 
наш из ра зи ти фо ка ли за тор јер је ди но он об ли ку је на шу пер спек ти ву. То ре-
чи то до ка зу је сле де ћи при мер: „...знам да је Са ва от нај пре на пра вио му шкар-
ца и он да од ње го вог ре бра, оно га крат ко га, из над са ме сла би не, да вас не би 
оште тио мно го, пра вио же ну, па ва ма па мет, сна га и свет, а на ма же на ма де ца 
и ку ћа, и му ка ко ја уз то до ђе...“ (36). Он је ин тер ни фо ка ли за тор јер уче ству-
је у са мој при чи, а са ма фо ка ли за ци ја је уну тра шња, бу ду ћи да је чи та о че ва 
пер спек ти ва „дик ти ра на“ из све сти са мог на ра то ра. Из ра зи та жен ска есте-
ти ка ути че на на чин на ко ји ми сли мо и осе ћа мо док чи та мо. Јер, „чак и ка да 
на ра тор при по ве да у тре ћем ли цу, сце не нам пре до ча ва кроз ви зу ру соп стве не 
лич но сти“16 (под ву кла М. Ј. М.). Ин тро спек ци јом (са мо са гле да ва њем и са мо-
пре и спи ти ва њем) и ре тро спек ци јом (са гле да ва њем до га ђа ја и ак те ра при че у 
ди ја хро ној пер спек ти ви) на ра тор се на мет нуо као фо ка ли за тор, као сво је вр-
сни „ре цеп ци о ни фил тер“ при че. Су ге стив ност и „ма ни пу ла тив ност“ ко јом 
на ра тор иза зи ва не са мо раз у ме ва ње већ и са жи вља ва ње, ем па ти ју чи та о ца, 
на во ди на за кљу чак да и сâм на ра тор по ста је ка рак тер у при чи. Он је сто жер 
око ко јег се као кон цен трич ни кру го ви пле те дра ма. Сре ди ште тог кру га чи-
ни са ма жен ска при ро да на ра то ра (Јов ке), ње на не за до во ље на сек су ал ност:

13 Исто, 125.
14 Зден ко Ле шић, „На ра тор“, Те о ри ја књи жев но сти, 279.
15 Ми ке Бал, На ра то ло ги ја, На род на књи га Ал фа, Бе о град 2000, 125.
16 Х. Пор тер Абот, нав. де ло, 124.



Функција наратора у Мушком писму Миленка Јевтовића 93

„У пра зном кре ве ту у сред ле та зи ма, ноћ још ду жа, мо гу да те са-
њам. Ова кав жи вот по тро ши те а да не осе тиш, ис це ди и осу ши, ша ка 
при а ња он де где је од Јов ке пре осам и по го ди на, док је ни си оста вио, 
од ска ка ла и бри де ла од твр ди не“ (39).

У књи зи Но ва чи та ња. Постструк ту ра ли стич ка чи тан ка Зден ко Ле-
шић жен ско пи смо до во ди у ве зу са жен ском при ро дом: „L’ ec ri tu re fe mi-
ni ne је на чин пи са ња ко ји афир ми ра при сну по ве за ност же не с ње ним ти-
је лом и ко је не ги ра оно схва та ње по ко јем је пи са ње ис кљу чи во ак тив ност 
ду ха и као та кво ре зер ви ра но за му шкар це“17. Иако је, као што смо већ ре-
кли, аутор „Му шког пи сма“ – му шког по ла, на ра то ро ва из ра зи та жен ска 
при ро да је про фи ли са ла ову на ра тив ну це ли ну као књи жев ну тво ре ви ну са 
свим ка рак те ри сти ка ма жен ског пи сма. У то ме је спе ци фич ност функ ци је 
овог на ра то ра. 

Ста вља ју ћи ак це нат на пу но ћу и сна гу би о ло шке пред о дре ђе но сти же-
не, Јев то вић се при бли жио оном стан ко ви ћев ском „не за до вољ ству кр ви“, 
уру ша ва њу ду ше же ља ма те ла. Од то га што је осу ђе на да но си те рет жи во та, 
и му шкар ца и же не, и оца и мај ке, чи ни се да ле ко те жим то што је осу ђе на 
на са мо ћу, не ра зу ме ва ње и не до дир. И уто ли ко су сна жни ја и жи вља се ћа ња 
на не жно сти и стра сти из пр вих го ди на бра ка ка да су још и има ли „за јед нич-
ки жи вот“. Су ге стив ност на ра то ра на ро чи то је по ја ча на у тре ну ци ма ка да о 
се би при ча у тре ћем ли цу: „Осам и по го ди на тво ја Јов ка ле же на цео за ве-
жљај бри га, а те бе не жу ља ни јед на чим си ђеш и зга зиш твр до...“ (39); „Јов ка 
кри вац, ни ко дру ги, ни ти што за то ли ко ни си до ла зио, Јов ка то са ма“ (40); 
„Јов ка па Јов ка, опет она, сва ко про клет ство од ње“ (44). Ши рок ди ја па зон 
емо ци ја ко ји она по ка зу је, од пре ко ра, мр жње, сум ње, за ви сти, не за до вољ-
ства, оча ја до раз у ме ва ња, са о се ћа ња, ка ја ња, пра шта ња, не жно сти, љу ба ви, 
пред ста вљен је кроз нај бит ни је до га ђа је ко ји су обе ле жи ли Јов кин жи вот. 
На два де сет стра на, ко ли ко са др жи „Му шко пи смо“, сме ште на је чи та ва јед-
на жи вот на при ча. Чи та лац је у при ли ци не са мо да кроз ви зу ру на ра то ра 
са гле да ње гов жи вот, већ и да са њим де ли осе ћа ња и рас по ло же ња – да осу-
ђу је ви нов ни ке Јов ки не не сре ће и раз у ме ње ну огор че ност, али и да због 
нај бли ста ви јих мо ме на та љу ба ви и стра сти опра шта и во ли за јед но са њом. 
Због све га то га, ја сно је да је фо ка ли за ци ја јед на од бит них по лу га на ко ји ма 
по чи ва ту ма че ње ове при по вет ке, као и то да по сто ји је дан из ра зи ти фо ка-
ли за тор (на ра тор), док се гла со ви дру гих ја вља ју са мо спо ра дич но (све кар 
Дам њан, Јо во Кру шкар), и не ма ју до во љан ин тен зи тет ни тен ден ци ју ко ји ма 
би ути ца ли на чи та о че ву пер спек ти ву.

Тре ћи по јам ко јим се од ре ђу је функ ци ја на ра то ра у не кој на ра тив-
ној це ли ни је сте дис тан ца, а од но си се на „раз ли чит сте пен на ра то ро вог 

17 Zden ko Le šić, No va či ta nja. Poststruk tu ra li stič ka či tan ka, Buybo ok, Sa ra je vo, 2003, 129.
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уче ство ва ња у при чи“18. Тер ми ни им пер со нал ност и дис тан ца уско су по ве-
за ни. У „Му шком пи сму“ ско ро да се и не мо же го во ри ти о им пер со нал но-
сти, бу ду ћи да се на ра тор на мет нуо као сто жер чи та ве при че око ко јег се 
вр те сви до га ђа ји и си ту а ци је. На ра тор је исто вре ме но ини ци ја тор, ак тер, 
по сма трач и хро ни чар зби ва ња, те је и сте пен ње го вог при су ства ап со лу тан. 
На ра то ро ве дис тан це ско ро и да не ма; она се са мо услов но мо же узе ти у об-
зир у оним мо мен ти ма у ко ји ма на ра тор о се би го во ри у тре ћем ли цу, ма да 
је ја сно да је и та да оста вље но ма ло про сто ра чи та о цу за објек тив но про це-
њи ва ње. Та ко ђе, при по вет ка са др жи не ко ли ко на из глед спо ред них до га ђа-
ја, ко ји не ма ју ди рект не ве зе са са мим то ком при че-пи сма (убод стр шље на 
(убо је ћер ку Јел ку), бо ло ва ње све кр ве, му же вље во не вер ство, уче ста ли до-
ла сци Ран ђе ла). По сма тра ни на ма кро пла ну чи та ве при че, они су у функ ци ји 
на ра то ро ве ја сне на ме ре да при до би је чи та о ца и не до зво ли му да ни за тре-
ну так не по сум ња у тач ност по да та ка ко је из но си у сво јој ин тер пре та ци ји 
до га ђа ја. Ово се мо же до ве сти у ве зу са пој мом „не по у зда ног при по ве да ча“, 
ко га је у те о ри ју про зе увео Вејн Бут, твр де ћи да се ти при по ве да чи „та ко 
уоч љи во раз ли ку ју у за ви сно сти од то га ко ли ко да ле ко и у ком сме ру од сту-
па ју од нор ми сво га пи сца“19. 

Усва ја ју ћи жен ску есте ти ку, аутор „Му шког пи сма“, Ми лен ко Јев то вић, 
ни је се уда љио од сво јих по е тич ких по ла зи шта, ни фор мал них, ни иде о ло-
шких. На про тив, по и ма ње фи ло зо фи је жи во та јед ног чо ве ка Ибар ског Ко-
ла ши на са мо је осна же но са гле да ва њем из но ве, жен ске пер спек ти ве. За то 
се (не)по у зда ност при по ве да ча као фор мал но пи та ње у овом слу ча ју ис кљу-
чу је. Пре би се мо гло го во ри ти о по ве за но сти струк ту ре и се ман ти ке де ла, 
бу ду ћи да су по да ци из ствар но сти (она кве ка кву је Јев то вић ви ди и по и ма) 
тран спо но ва ни у на ра ци ју де ла20. За учвр шћи ва ње те ве зе у овом слу ча ју нај-
за слу жни ји је на ра тор.
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Ma ri ja JEF TI MI JE VIĆ-MI HAJ LO VIĆ 

THE FUN CTION OF NAR RA TOR IN THE  
mA LE LET TER OF mI LEN KO JEv TO vIĆ

(vo i ce, fo ca li za tion, and dis tan ce)

Sum mary

The no vel “Ma le Let ter” of Mi len ko Jev to vić, as per the aut hor’s at ti tu de, from 
the col lec tion Win ter Fat her pro ved to be very chal len ging for the in ter pre ta tion eit-
her due to its form (it has got a sha pe of let ter) or due the fact it was writ ten in the first 
per son, and its nar ra tor is the wo man. So, this no vel with the ex pres sed fe ma le aest he-
tics was gi ven all cha rac te ri stics of fe ma le let ter alt ho ugh its real aut hor is of ma le sex. 

Furt her mo re, the fun ction of nar ra tor is to be of the ex cep ti o nal im por tan ce for 
the per cep tion it self of this nar ra ti ve who le. It was vi e wed thro ugh three con cepts 
which we re in tro du ced in the the ory of pro se by the the o re ti cian H. Por ter Ab bot, 
such as: vo i ce, fo ca li za tion, and dis tan ce. Fo ca li za tion is to be one of the im por tant 
axes the in ter pre ta tion of this no vel is re sting on, and the re is one pro mi nent fo ca li-
za tor (nar ra tor), whe re as the vo i ces of ot hers are ap pe a ring only from ti me to ti me 
so that they ha ve ne it her eno ugh strong in ten sity nor ten dency by which they wo-
uld in flu en ce the re a der’s per spec ti ve.

Be si des, nar ra tor is to be the most me ri to ri o us the struc tu re of this no vel stands 
in strong re la ti on ship with its se man tics.
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