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У познатом есеју „Увод у структуралну анализу прича“ (1966), којим је 
означио нов смер у развоју савремене теорије нарације, Ролан Барт је тврдио 
да су приче и приповедање транскултурални облик изражавања. Без обзира 
на безброј културолошких разлика (у форми, садржају и функцији) у којима 
се могу јавити, све приче имају један „општеупотребљиви“ модел фабуле, која 
их и одређује као приче разумљиве људима различитих поднебља и култура, 
различитих времена. У супротном, приче не би имале тако дуго трајање: 

„Безбројне су приче света. Најпре је то чудесно шаренило врста, 
распоређених између различитих супстанци, као да је свака прилика 
послужила човеку да му ове приче повери: прича може бити засно-
вана на артикулисаном језику, оралном или писаном, на слици, непо-
мичној или покретној, на покрету и на уређеној мешавини свих ових 
супстанци; она је присутна у миту, легенди, басни, приповеци, нове-
ли, епопеји, историји, трагедији, драми, комедији, пантомими, слици 
(мисли се од Свете Урсуле до Карпача), витражу, филму, шалама, раз-
ним чињеницама, у конверзацији. Штавише, кроз ове скоро бескрајне 
облике, прича је присутна у свим временима, на свим местима, у свим 
друштвима; прича почиње са самом историјом човечанства; нема и 
није нигде било ниједног народа без прича; све класе, све људске гру-
пе имају своје приче и врло често су у њима заједнички уживали људи 
различитих, чак и супротних, култура: прича не мари ни за добру ни за 
лошу литературу: интернационална, трансисторијска, транскултурна, 
она је свуда, као и живот“ (Барт 1971: 56).

Прича је, сматра Барт, „хијерархија инстанци“. Разумети причу не значи 
само пратити садржај приповедања, већ схватити начин функционисања хо-
ризонталних веза, „прелазити од једног нивоа на други“2 (Барт 1971: 60). Те-
оретичари нарације слажу се да је основа сваке анализе приповедног текста 
теоријско разликовање три његова нивоа, који не постоје независно, али се 
могу проучавати самостално: ниво текста, ниво приче и ниво фабуле. Једино 
је ниво текста непосредно приступачан – као језички знаковни систем.3

2 Барт разликује три хијерархијски устројена нивоа приповедања: ниво „функција“ 
(рашчлањивање приче ради дефинисања мањих наративних целина), ниво „акција“ 
(личности као носиоци акција) и ниво „нарације“ (ниво „говора“). Наративни ниво 
отвара се када и прича, „али, крунишући раније нивое, он у исто време затвара при-
чу, конституише је дефинитивно као реч једног језика која предвиђа и садржи свој 
сопствени метајезик“. То је највиши ниво до кога досеже наша анализа, јер се у њему 
налази оно што је у причи непреводиво, а то је изотопија, целина значења, чији је фак-
тор интеграција; „изнад наративног нивоа почиње свет, то ће рећи други системи (со-
цијални, економски, идеолошки)“ (Барт 1971: 61, 78–82). 

3 Бал указује на разлику између текста и приче, фабуле и приче: „[...] под текстом 
се подразумева једна, структурално гледано, завршена целина језичких знакова. 
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На различитом тумачењу те препознатљиве структуре општег модела 
(хомологије) засновали су своје теорије прозе најзначајнији наратолози – да 
поменемо само данас већ конвенционалне: Штанцла, Фридмана и Бута, те 
модерне: Женета, Принса, Бал. У односу на претходне теорије нарације, 
Женетово дело представља револуционарни продор наратологије у струк-
туру уметничког текста. Он први инсистира на дистинкцији визије фабуле, 
која потиче од субјекта нарације – фокализације и језички материјализоване 
визије – приповедања. Такође истиче „нулти ниво фокализације“, када нема 
језичке материјализације визије, „већ се приказује/приповеда објективна 
фабула“ (У: Bal 2000: 194). Од модела „нултог фокализатора“ полази и Џе-
ралд Принс, аутор једног од најновијих наратолошких речника (2003, прев. 
Prins 2011), када дефинише „нултог наратера“ као основу за типологију но-
вог значајног елемента наратологије – наратера (Принс 2008: 31–38).

У својој теорији нарације, сазданој на (пост)структуралистичким ос-
новама, Мике Бал (2000)4 критикује могућност постојања нулте фокали-
зације, сматрајући да у сваком приповедном тексту постоји фокализатор. 
Ова измена Женетовог наратолошког модела има револуционарне после-
дице: ако не може постојати нулти фокализатор, не може постојати ни 
апсолутна објективност у наративним текстовима. „Дата теорија не мења 
само статус наративног, већ и научног текста, који је према овој теорији 
такође наративан, дакле – субјективан“, указује преводилац Р. Мирковић 
(У: Bal 2000: 194). 

Предност ове теорије је што практично омогућава детаљну анализу 
бројних позиција субјекта нарације. То је управо онај елеменат који нас 
интересује за, иначе редуковану, наратолошку анализу Проклете авлије. С 
обзиром на то да је велики број научних радова посвећен тумачењу струк-
туре овог дела, поготову ликова, приче и фабуле – догађаја, актера, времена 
и места као елемената од којих се конструише прича (као и пратећих еле-
мената ових великих наратолошких области), определили смо се за анализу 
субјекта нарације – приповедне инстанце (приповедача и наратора), фока-
лизатора и наратера у њиховом међуодносу и то у контексту поменутих 
савремених теорија. Упрошћено речено, бавићемо се питањима: ко прича 
причу, чију визију она представља и коме је намењена. 

’Приповедни текст’ је онај текст у којем једна инстанца прича причу. Прича је на један 
одређени начин презентована фабула. Фабула је серија логично и хронолошки међу-
собно повезаних догађаја, који су проузроковани или трпе од стране актера. [...] Твр-
дња да је приповедни текст текст у коме се прича прича подразумева да текст НИЈЕ 
прича“, јер би иначе један од та два термина требало укинути. Ако је фабула производ 
маште, онда је прича производ уређења, сматра она (Bal 2000: 51, 11–12). 

4 Први пут је објављена 1977. године, али је свако наредно издање Бал обогаћивала и 
осавремењивала. 



Мирјана Бечејски86

1. Приповедна инстанца.5 Још је Барт истицао да, као основа комуника-
ције и предуслов остваривања приче, у свакој причи постоји казивач и при-
малац, односно слушалац. У проучавању казивача могуће је издвојити три 
концепције: према првој, он је једнак аутору, друга је концепција о „свез-
најућем приповедачу“, а трећа, савремена, усмерена је против „свезнајућег 
приповедача“ – приповедач мора остати у границама приче, али не као ау-
тор него као приповедна инстанца. Док је казивач доста испитиван, други 
је запостављен. „Проблем, међутим, није у томе да се сагледају мотиви при-
поведача ни ефекти што их нарација изазива у читаоцу; он је у томе да се 
опише кôд преко кога су приповедач и читалац означени током саме приче“, 
сматра Барт (1971: 75). Савремени теоретичари прозе пошли су путем који 
им је он назначио, истражујући управо ове односе.

Најважнији појам за наратолошку анализу јесте приповедач/наратор 
или приповедна инстанца – инстанца која прича причу, а њен идентитет даје 
оригиналност и специфична обележја сваком наративном тексту. Припо-
ведна инстанца стоји у чврстој вези с појмом фокализација, у теорији по-
знатом и као „тачка гледишта“ или „перспектива“, а односи се на „визију“ 
која је у причи представљена.6 У случајевима када се веза између приповедне 
инстанце и инстанце фокализације не подразумева, откривају се односи из-
међу три инстанце које функционишу у три нивоа – приповедне инстанце, 
фокализатора и актера – и уочава се разлика између ситуација када се они 
поклапају, односно не поклапају као лик (Bal 2000: 22).7 

5 Проучавање идентитета и статуса приповедне инстанце захтева утврђивање дистинкције у 
односу на сродне појмове употребљене у наратологији. Одавно је јасно да приповедна ин-
станца није исто што и биографски аутор текста; то није ни приповедач, односно видљиво 
(измишљено) „ја“ које постоји у причи или учествује у радњи (актер), јер је „видљиви“ при-
поведач само једна од могућих форми приповедне инстанце; није ни апстрактни, нити 
импликовани (implied) аутор. Ови појмови нису обухваћени предметом наратологије: ап-
страктни аутор јер се не односи само на наративне текстове, а импликовани аутор јер 
се његово постојање подразумева у сваком тексту (тај појам је подручје теорије текста). 
„Наратологија почиње тамо где почиње резултат активности импликованог аутора: им-
пликовани аутор поставља наративни текст испред нас“ (Bal 2000: 19–20). 

6 Ако бисмо се служили традиционалним појмовима, приповедна инстанца и фокализа-
ција заједно творе приповедну технику. Међутим, наративна у правом смислу речи је 
само приповедна инстанца, јер само она „приповеда, изражава се језичким знацима, и 
јесте наративна на основу чињенице да за објекат има ’причу’. Када се фокализација 
схвати као део приповедања, не прави се разлика између језичких, дакле текстуалних 
инстанци, и објекта њихове активности“ (Bal 2000: 20).

 Када су у питању категорије тачка гледишта и перспектива, упутно је видети и књигу 
Б. А. Успенског Поетика композиције. Семиотика иконе, објављену у Mоскви 1970. 
(UsPenski 1979).

7 Појам лик употребљава се као композитни појам, будући да се под њим подразумева 
низ међусобно диференцираних категорија у теорији и типологији прозе, као што су: 
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За сâм статус приповедања није важно да ли приповедач експлицитно 
указује на себе или не, тј. да ли приповеда у првом или у трећем лицу, јер 
„уколико постоји језичко изражавање, постоји и говорник који то изража-
вање врши. Када језичко изражавање формира приповедни текст, постоји и 
приповедна инстанца, приповедни субјект, а то је, граматички виђено, увек 
’прво лице’. Израз попут ’приповедач у трећем лицу’ тиме постаје апсур-
дан“ (Bal 2000: 22). Међутим, разликовање приповедача који прича о себи 
и приповедача који прича о неком другом има смисла у погледу објекта 
језичког изражавања. Приповедну инстанцу која у тексту не указује експли-
цитно на себе као лик, па према томе нема функцију у фабули, Бал назива 
„екстерним приповедачем“ (ЕП), док приповедачко „ја“ што се поклапа са 
ликом из приче коју сам приповедач приповеда, назива „приповедачем ве-
заном за лик“ (ПЛ).8 

Примарни текст9 у Проклетој авлији може се схватити и као повод 
да причу исприча видљиви приповедач. Сведен је само на експозицију 
и епилог,10 окосницу фабуле, док бројни уметнути текстови актера чине 
њену суштину; доста је заступљен најчешћи облик уметнутог текста у 
прозним делима – дијалог, што указује на његову драматичност. Кон-
струкција која настаје може се представити овако: неименовани припо-
ведач приповеда како младић приповеда како фра Петар приповеда како 
Хаим приповеда о Ћамилу, који, како фра Петар приповеда, приповеда о 
Џем-султану. Дакле, пред ЕП и младићем је задатак Шехерезадин, јер што 
је фабула уметнутог текста опширнија и драматичнија, читалац је удаље-
нији од фабуле примарне приче.

аноним, личност, лик, карактер и тип, у зависности од функције коју им писац на-
мењује у делу (вољно или спонтано).

8 Премда се појмови „екстерни приповедач“ (ЕП) и „приповедач лик“ (ПЛ) могу за-
менити лакше схватљивим синонимима „стваралачки субјект“ и „епски субјект“, при 
чему се први положај обележава као „бити изван ствари“ (егзотопија), а други као 
„бити у стварима“ (ендотопија), за наратолошку анализу Проклете авлије задржаће-
мо и ову терминологију М. Бал како не бисмо унели још већу забуну у сложену тер-
минологију.

9 Приповедачев текст сматра се примарним. У њега се могу уметати остали тексто-
ви, по хијерархији (нивоима): „Зависност актеровог текста у односу на припо-
ведачев текст мора се видети као зависност једне зависне реченице у односу на 
главну реченицу. Сходно том становишту, приповедачев текст и актеров текст 
немају исту вредност [...]. Квантитативни аспект има утицаја на њихов однос: што 
више реченица приповедног текста окружује актеров текст, то је зависност већа“ 
(Bal 2000: 39).

10 Експозиција и епилог (топос почетка и топос краја) су a priori конципиран при-
поведачки поступак (део наративне технике), који Успенски назива „композици-
оним прстеном“ и који, управо стога, представља место са издигнутим значењем 
(Uspenski 1979).
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2. Фокализација.11 Догађаји представљени у причи увек су нечија пер-
цепција, визија. С обзиром на то да је перцепција психички процес, она 
зависи и од позиције особе која перципира (места, дистанце), од њеног 
претходног познавања објекта перцепције и психолошког става. „Однос 
између презентованих елемената“ – онога што се види (објекта) „и визије 
кроз коју су они презентовани“ – инстанце која види (субјекта), назива се 
фокализација. Фокализатор или субјект фокализације је тачка са које се еле-
менти посматрају. Ако се она налази при лику (ЛФ), фокализација је нужно 
интерна – пристрасна и ограничена. Други је случај када је фокализатор из-
ван фабуле, екстерни (ЕФ), а честа појава је смењивање екстерне и интерне 
фокализације (Bal 2000: 118–124). Такође, могуће је направити разлику 
у нивоима фокализације, при чему ЕФ „заправо увек држи фокализацију, у 
којој фокализација ЛФ-а може бити уметнута као објекат. И то је исто тако 
објашњиво терминима општих принципа наратологије. Када покушавамо 
дати тачку гледишта неког другог, то можемо једино урадити у толикој мери 
колико ту тачку гледишта познајемо и разумемо. Зато нема разлике у фока-
лизацији између тзв. прича у првом лицу и прича у трећем лицу. [...] И у тзв. 
причама у првом лицу, екстерни фокализатор, обично већ остарио, даје своје 
виђење фабуле где је већ раније учествовао као актер, посматрач. У неким 
тренуцима он може дати виђење његовог alter ega из младости, тако да тада 
ЛФ фокализује на другом нивоу“ (Bal 2000: 132).

У Проклетој авлији нарочито су видни позитивни резултати двојења 
инстанце која види од инстанце која приповеда, на шта је упозорио Же-
нет, јер се на пет приповедних нивоа стално смењују и преплићу екстерни 
фокализатор(и) и фокализатори ликови. Чак и применом тих дистинкција у 
неким деловима текста није могуће одредити субјект фокализације. На при-
мер, на почетку повести, када неименовани младић или екстерни припове-
дач прича о траговима у снегу ка фра Петровом гробу, или коментарише по-
пис имовине покојног фра Петра – што је дупла или удвојена фокализација, 

11 У теорији приповедања овај појам био је означаван терминима: (приповедачка) перс-
пектива – што као дефиницију фокализације налазимо у Принсовом Наратолошком 
речнику (Prins 2011: 54), приповедна ситуација, приповедачка тачка гледања, припо-
ведни начин, point of view. Женет (1972) је показао да је велики недостатак тих термина 
што не двоје инстанцу која види (опажање) од инстанце која приповеда (говорење), 
што доводи до баналних закључака.

 Од свих актуелних термина, једино перспектива обухвата и физичку и психолошку та-
чку гледишта, али он не обухвата инстанцу која упућује на приповедну радњу (нити се 
може извести именица која би указивала на субјекат радње, нити би глагол перспекти-
висати имао значење које је нама потребно). Стога и Бал с правом прихвата термин 
фокализација, који је Женет позајмио из фотографије и филма; дакле, акценат је на 
техничкој, а не на емотивној димензији (као што је термин визија), истиче она (Bal 
2000: 120–121).
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веома блиска и слободном индиректном говору. Други пример наратолошке 
немоћи да одреди субјект фокализације је када се појављују тзв. аргументо-
вани делови текста, који нису ни наративни ни описни, већ садрже рефле-
ксије о човеку и свету, о причи и приповедању, и који представљају најзна-
чајније делове повести, јер садрже њену идеологију. За те делове текста само 
можемо претпоставити да фокализује фра Петар, јер могу припадати и екс-
терном приповедачу. Ако не постоји ниједан наратолошки знак, морамо се 
ослањати на истраживачку интуицију, што само показује да је Андрићево 
мајсторство приповедања изнад сваке наратолошке анализе која претендује 
на свеобухватност.

Навешћемо и пример за ситуацију када наратологија нема посебан тер-
мин за субјект фокализације, а да притом направи дистинкцију у односу на 
фокализаторе ликове: у самом центу свих приповедних прстенова Проклете 
авлије – када из Ћамила проговара Џем султанова реинкарнација, и када Ћа-
мил постаје истовремено и актер/лик, и наратор, и наратер сопствене приче.

3. Наратери. Уз најмање једну приповедну инстанцу, свака нарација 
претпоставља и најмање једног наратера, тј. оног коме се наратор обраћа, 
што значи да међу њима постоји зависан однос. Појам наратера треба раз-
ликовати од појмова: реципијента, односно читаоца (у фикционој нарацији 
– причи, епу, роману – читалац је реалан, а наратер фиктиван), виртуелног 
читаоца (читалац одређених склоности и квалитета коме аутор намењује 
своју причу) и идеалног читаоца (читалац који ће разумети дело у тотали-
тету његовог значења, тј. биће и његов идеални тумач)12, иако се често де-
шава да се наратер поклапа с неким од њих, као и с наратором или неким од 
ликова. Иако по разноврсности наратери не заостају за приповедачима и 
нараторима, проучавање наратера остало је у сенци проучавања приповед-
них инстанци (Принс 2008: 32). У Проклетој авлији постоји неколико сцена 
које примерено илуструју овај однос: ликови се свађају, боре се међусобно 
за својство наратора, остављајући осталима „безличну“ улогу наратера; јер, 
наратор демонстрира моћ човекове урођене обдарености да приповеда, а 
наратер ређег дара да слуша.

На први поглед чини се да велики број нарација није никоме упућен. 
Детаљније проучавање приповедних текстова открива знаке који указују  

12 У Аристотеловој Поетици постоје појмови идеалног гледаоца/слушаоца и идеалног 
читаоца (алузије на његову интелигенцију, односно на уживање у разумевању, те на 
доживљавању страха и сажаљења), који учествују у стварању дела, односно културе. 
Пол Рикер указује на етичке претпоставке Аристотелове Поетике: не постоји слу-
шање/гледање, нити читање које је изоловано од етичког вредновања, па према томе 
не постоји ни етички неутрална радња (она је увек симболички посредована) (riker 
1993:72– 81).
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на присуство наратера. Разликују се две категорије знакова: из првих не от-
кривамо ништа о наратеру (усмерени су на наратера нултог нивоа), док га 
други одређују на основу разлика према наратеру нултог нивоа. Да би се 
направила скица за типологију наратера, потребно је поставити их у односу 
на наратера нултог нивоа. Како тврди Принс, основна његова особина је да 
има значајне лингвистичке капацитете, да познаје граматику приче и општа 
правила стварања прича, као и језик наратора, и да има одређену способност 
расуђивања и поуздано сећање када су у питању догађаји из приче с којом се 
упознаје. Међутим, он упознаје догађаје редом, од прве до последње страни-
це, јер не може знати ништа о ликовима и догађајима о којима му се прича, не 
зна ниједан текст, не познаје ниједан од великих кодова читања (о којима је го-
ворио Барт), не разуме мит, нема искуство; он не познаје никакве конвенције 
и системе вредности, нити опажа везе имплицитне каузалности; обезличен је, 
асоцијалан, без карактера и друштвене позиције. Значи, он не може да обоји 
перцепцију догађаја који му се презентују и потребна му је помоћ наратора да 
би схватио значење и последице неког поступка (Принс 2008: 32–33).

Приповедни текст може садржати опис наратера од његовог физичког 
изгледа до психолошког профила. Посебан портрет наратера формира се 
тек у нарацији која му је упућена и то издвајањем и груписањем знакова дру-
ге категорије; неки од њих су експлицитни (делови текста у којима се на-
ратер непосредно обраћа наратеру), док су други имплицитни (сигнали да 
се наратор некоме обраћа, објашњава нешто што није самообјашњење, или 
упућује на наратеру познат свет: безлични изрази, питања и негације везане 
за неке опште проблеме; делови текста који указују на контекст познат само 
наратору и наратеру, директна поређења; „надоправдања“ – метанаративни 
коментари, који могу бити и контрадикторни)13 (Принс 2008: 33).

У Проклетој авлији портрети наратора углавном су праћени и порт-
ретима или бар скицама за портрете наратера, јер се они међусобно пре-
плићу и мењају функције. Тако, и сама чињеница да је Ћамил од свих ликова 
одабрао једино фра Петра за свога наратера, портретише фратра као човека 
који не само уме да приповеда, већ још боље уме да слуша – да разуме људе 
и да с њима саосећа. Имплицитни сигнали присуства наратера расути су по 
читавој повести. На пример, на почетку шесте главе, када екстерни припо-
ведач, или неименовани младић – који је као лик споредан, али као наратер 
и наратор важан као и сâм фра Петар – истиче: „Ово је само окосница Ћа-
милове приче, штуро и кратко казана. Много дуже и живље и друкчије, и са 
другим смислом говорено, било је оно што је фра-Петар чуо од свог новог 
пријатеља“ (андрић 1982а: 89). 

13 „Метанаративни коментари“, као могућност изношења контрадикторних ауторских 
коментара, прави су извор и подстицај за рађање и „контрастних естетика“ и „конт-
растних поетика“, будући да се њима видно богате и сучељавају фокализације.
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Наратер може да има бројне функције у једној нарацији. Основна је по-
средовање између наратора и читалаца, односно између аутора и читалаца, 
потом карактеризација наратора, ликова, па и саме нарације (Ћамилов на-
ратер може бити само фра Петар), истицање одређених тема, односно етич-
ких и идеографских чворишта дела. Као и фокализатор, наратер истиче поје-
дине теме, односно етичке моменте и може бити веома продорно средство 
манипулације читаоцем (семантичкој анализи садржаја то често измиче), 
што је посебно популарно у постмодерној прози: уверавајући у истинитост 
своје приче, наратор се потпомаже наратером (Принс 2008: 37). 

У Проклетој авлији најчешће је наратер истовремено и лик коме се на-
ратор директно или индиректно обраћа, што значи да ПЛ нема улогу искљу-
чиво наратера, већ и актера – било главног, било споредног. Тако добијамо 
веома сложене приповедне ситуације: младић, наратер фра Петров и нара-
тор ЕП, излаже причу свог пријатеља фра Петра, коју је овај чуо као наратер 
и саговорник Хаимов (који је причу о Ћамилу формирао од гласина што 
их је слушао по Смирни). Хаим је интересантан пример наратора који има 
патолошку потребу за наратерима. Повест обилује и примерима усмене на-
рације, тј. наратерима-слушаоцима, док је нарација ЕП писана, намењена чи-
таоцима.14 Притом ваља имати на уму важну чињеницу да је Проклета авлија 
настајала четврт века (од 1928. до 1954. године), што је период у ком је до-
шло до револуционарне промене и продукционог и рецептивног модела. 

Наратер може бити појединац (фра Петар Ћамилов, или Хаимов; мла-
дић из уводног дела фра Петров), или група (хомогена – на пример, група 
коцкара у Авлији, или хетерогена – ликови који у дворишту Авлије слушају 
и прекидају приче о женама, спремни да у сваком тренутку уграбе улогу на-
ратора). Бројни су и примери различитог емотивног односа наратера, на-
ратора и ликова (знаци емотивне функције говорника у наративном тексту 
јесу знаци указивања на самога себе), што зависи од тога да ли се они међу-
собно познају и да ли познају догађаје нарације („младић“ их не познаје, као 
ни читалац, али познаје свог наратора фра Петра; фра Петар је и наратор и 
актер и наратер повести о Ћамилу), да ли су блиски њихови морални ста-
вови и интелектуалне способности, да ли припадају истом хроносу и топо-
су (заточеници Проклете авлије) или удаљенима (фра Петра и Ћамила од 
Џем-султана дели неколико векова, а младића од догађаја у причи о Авлији 

14 Прихватамо жанровску дистинкцију руске науке о књижевности, по којој је повест 
у односу на роман инхерентна прозна творевина, што је доказано употребом и ква-
литативних и квантитативних критеријума у савременој наратологији и генологији. 
Упутно је видети књигу Књижевна генологија Павла Павличића, у којој расправља о три 
основне категорије – књижевни род, врста и жанр (pavličić 1983), као и зборникe 
радова у којима се расправља о сличној тематици, проблематици и апоретици; на при-
мер, Увод у наратологију (kramarić 1989), Како укротити текст (perović 1999) и др.
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неколико деценија) итд. Комбинације су безбројне, а њихову сложеност још 
више увећава променљивост приповедних ситуација током саме приче.

С Принсом се можемо сложити да би типологија наративног жанра за-
снована и на наратерима била много прецизнија, што би допринело и изуча-
вању романескних техника и начина на који нека прича функционише, а на 
ширем плану – бољем разумевању чина комуникације: 

„А у којој ће мери бити значајан, колико ће улога играти, на ко-
лико ће се суптилан и оригиналан начин приповедач њиме служити, 
очигледно зависи од вештине и спретности приповедача, његовог 
интересовања за наративну технику, али и од тога да ли његова прича 
уопште захтева једног наратера. Исто као што се наратор неке приче 
проучава да би се оценила њена вредност, намере и њен успех, треба 
проучавати и њеног наратера да би се извори и домет те приче сагле-
дали шире или другачије (Принс 2008: 38). 

Анализа која ће уследити настојаће да практично илуструје закључак са-
времених наратолога – да је традиционална разлика између „прича у првом 
лицу“ и „прича у трећем лицу“ сувише груба, те да је потребно направити 
прецизнију дистинкцију. С теоријског становишта, то је чвршћа основа за 
класификације приповедне инстанце, фокализатора и наратера, а са ста-
новишта стваралачке праксе, установљавање прелазних термина указује на 
раскошну разноликост приповедних ситуација у делима највећих мајстора 
приповедања, којима се равноправно придружује и Андрић.
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NARRATIVE INSTANCES, FOCALIzERS AND 
NARRATES IN DamneD YarD OF IVO ANDRIć

(Theoretic Distinctions)

Summary 

Despite the fact a lot of studies had been dedicated to Andrić’s Damned Yard, 
narrative analysis remained in the frames of traditional notions. Among them the 
most important is the narrator, to whose insufficiency indicated Gerard Genet, in-
sisting on the notions of narrative instance and focalization. Furthermore, it was de-
veloped by Mike Ball in her narratology, out of which the terminology was adopted 
in this paper. As the introduction in the narrative analysis of Damned Yard the focus 
of the paper is on the theoretic and terminological distinctions of the notions of nar-
rative instance, focalization (focalizes) and narrates. By that it is indicated traditional 
narrative terminology is to be insufficient for all diversity of narrative situations in 
this paper, so that it has proven to be necessary to establish transition terms. The 
last mentioned notion, narrates, which was the least researched was dealt by Gerald 
Prince. The study of narrates and their functions in narrative text is important not 
only for structural analysis of this history but for the understanding of its most pro-
found sense, since in the Eastern cultural model, where the ancient story was born, 
the art of listening was subordinated to the one of speaking. 

Key words: narrative instance, focalizes, narrates, storytelling, primary text, nar-
rative levels, external narrator, narrator-character. 
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