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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет –  
Ка те дра за ори јен та ли сти ку, Бе о град
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НА РА ТИВ НЕ ИГРЕ  
ОР ХА НА ПА МУ КА

Сажетак:Радсебавинаративнимтехникамаипоступцимауро
манима Орхана Памука који показују задивљујућу разноликост.
Уочљиво је да књижевни опус овог прослављеногтурског писца
чинепретежнороманиразноврсникакопотематицитакоипо
језикуистилу.Обележјањеговепрозејесусталноексперименти
сањесаформом,проналажењеновихиранијенекоришћенихобра
зацаирешењакојаунаративномпогледузначеновинунесамоу
савременојтурскојлитератури,већчестоиусветскојкњижев
ности.ОдпрвогроманаЏевдетбегињеговисинови(1982)донај
новијегЧуданосећајумени(2014),Памукјенепрекиднозаокупљен
наративномигром,успевајућидаувекизненадиновимприповедач
кимтехникамаистиловима.

Кључне речи: Орхан Памук, наративне технике, турска
књижевност,постодернизам

Говорећионачинунакојипишеиформамакојебираприли
комобликовањасвојихромана,ОрханПамук(OrhanPamuk)
јеуједноминтервјууистакаодаје„одлучанутомедадва
романанепишенаистиначин”идаје„упуштањеуекспери
ментесаформомистилом,језиком,атмосферомијунацима,
каоидругачијеосмишљавањесвакекњиге [...]интелекту
алнипроблемкоји је забаваникојиистовременоизискује
решење.”1Заовогписцасвакакњигапредставља једанод
каменовауграђенихнањеговомпутукојијекаоромансијер
прешаоисвакајеплодинтелектуалневарке,особеногпро
наласкаиигреума.„Почињетеварком,некимпроналаском,
алиаковерујетеукњижевнииетичкидигнитеттеваркеи

1 Pamuk,O.(2011)Drugeboje.Esejiijednapriča,prev.MirjanaMarinković,
Beograd:Geopoetika,str.326.
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тог проналаска, ваш труд се на крају претвара у озбиљан
књижевнитријумф.”2

Првикњижевнитријумфовогписцабиојеуједноињегов
првироманЏевдетбегињеговисинови,објављен1982.го
дине.ИакојебионепознаткњижевнимкруговимауТурској,
безвезауиздавачкимкућамаиредакцијама,романјеосвојио
наградулистаМилијетинаградузароман„ОрханКемал”
(OrhanKemal).ИнспирисанТомасомМаном(ThomasMann)
ињеговимБуденброковима,овапородичнасаганаговести
ла једаТурскаимарасногромансијерасавеликомбудућ
ношћу.Уформалномпогледу,романЏевдетбегињегови
синовинијепредстављаоникакавискорак.Писанјеспоро,
реалистично и традиционално, али је свежином израза и
ерупцијомтемапредстављаовеликупроменуусавременој
турскојкњижевности.ПитањакојајеПамуквећтадапоста
вио–однострадицијеимодерности,распадањетрадицио
налнепородицеиприхватањеновихинтелектуалнихидру
штвенихвредности јесууспешноположениспитзрелости
турскекњижевности20.века.Самписацјепообјављивању
овогделаосетиокајање,будућидајежелеодасебевидикао
модерногписца,анекаонекогакопишеуманиру19.века.

Освојене награде и успех омогућили су му да настави са
књижевнимрадомидасехрабријеупустиусопственустил
скунадградњу.ГодинуданапослеЏевдетбегаизлазиро
манТиха кућа (1983) као сасвим нов резултатПамукових
књижевних опита.3Овога пута у делу се осећаФокнеров
(Faulkner)књижевнидухитехниканаизменичногпраћења
токасвестијунака.4РоманједобиоНаградузаевропскоот
криће1991.године.ОдтадапочињесветскакаријераОрха
наПамука чему је умногомедопринеоизванреданпревод
овог романа на француски (LaMaison du silence), који је
дело Муневер Андач (Münevver Andaç), супруге просла
вљеногтурскогпесникаНазимаХикмета(NazımHikmet).5
Иуовомделууфокусујеживотвишегенерацијаједнепо
родице–одлекараидеалистеиенциклопедистезадојеног
европскимпозитивистичким духом, прекоњегове супруге
привржене старим турским вредностима и традицијама,
до унукâ који свако за себе траже срећу,љубави успех у

2 Исто,стр.327.
3 Pamuk, O. (2013) Tiha kuća, prev. Mirjana Marinković, Beograd: Geo

poetika.
4 Garfinkle,D.H.(2013)SilentHousebyOrhanPamuk,TheQuarterlyCon
versation, 32. http://quarterlyconversation.com/silenthousebyorhanpa
muk(20.09.2015).

5 McGaha,M. (2008)Autobiographies ofOrhanPamuk. TheWriter inHis
Novels,SaltLakeCity:TheUniversityofUtahPress,p.28.
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опаснимвременимаполитичкихкризаивојнихпревратау
Турској.МожемосесложитисаопаскомДебореХеленГар
финкл (DeborahHelenGarfinkle) да је „текстоношто је у
Тихојкућизначајнијеодликова.”6Памукјеуписањуовог
романаупотпуностиследиотехникутокасвестииуспешно
сеприлагођаваоспецифичностимасвакогпојединогјунака:
„...погледах,опетсамузЏејлан,свизаједноиграмо,погле
дах,ухватиосамјезаруку,потомпогледамопетјенема,али
каквевезеима,садјесвејасно,многосамсрећанитешко
миједастојимнаногамаинамахпомислимдатеникада
нећувидетиитадасемногоуплашим,Џејлан,иизнеког
разлогасампомислиоданикаданећууспетидаметизаво
лиш,тражимтеубезнађу,Џејлан,гдеси,желимте,Џејлан,
гдеси,Џејлан,волимте,осећамсејадноибеспомоћнокао
кадасамбиомалииразмишљаокакосвиимајумајкукоја
ихпољубикадаувечедођекући,ајајенемам,каокадасам
сеуинтернатувикендомосећаостраховитоусамљеним,као
увремекадасаммрзеосебеисамоћуикадасаммислиода
меутеткинојкућиниконеволи,мислимдасвиимајупа
раајанемам,гдегоджелиш,тућемостановати,акохоћеш
остаћемоовде,Турскаинијетоликоусраназемља,отварају
сеноваместа,новерадње,једногданаћедоћикрајиовој
бесмисленојислепојанархијиисвештосепродајеуЕвро
пииАмерицимоћи ћемо да нађемо у истанбулскимпро
давницама...”7

РоманБелатврђава,објављен1985.годинеуТурској,Њу
јоркТајмсјепоздравиоречима„Новазвездауказаласена
Истоку–ОрханПамук.”УњемујеПамукзакорачиојошда
љеусвојојнаративнојигри.МајклМекга(MichaelMcGaha),
великипознавалацњеговогдела,примећуједајеутекстБе
летврђавеунетматеријализразличитихкњига–путописа
цаидипломатауТурскоју17.и19.веку–ГисленадеБу
збека(GhislaindeBusbecq),баронаВенцесласаВратислава
(WenceslasWratislav),баронаФрансоадеТота(Françoisde
Tott),лејдиМериВортлиМонтеги(MaryWortleyMontagu),
Хелмута фон Молткеа (Helmuth von Moltke), Сервантеса
(MigueldeCervantes).8Исамписацјетопотврдио,признају
ћиданисамнијесигуранкојејеизворекористиоуписању
Белетврђаве,штојепотврданашегутискадајезаПамука
писањероманаавантураипловидбаузбурканимводамаса
неизвeснимисходом,слагалицабезунапредзадатогоблика
којитребасаставити.Белатврђавасвојмеђународниуспех
дугујепревасходнотеми–односуисточнеизападнекулту

6 Garfinkle,D.H.нав.дело.
7 Pamuk,O.нав.дело,стр.196.
8 McGahaM.нав.дело,стр.8788.
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рекроззаменуидентитетагосподара(Исток)ироба(Запад).
УњојсекаоприповедачпојављујеФарукДарвиноглу,лик
изТихекуће,пасионираниистраживачстарихархиваиру
кописа,којиуПрологукажедаће„читаоциуочитидауоп
штенијеводиорачунаостилудок јекњигусаосманског
преводионасавременитурски”идасматра„давидетисве
каомеђусобноповезано јестеболестнашегдоба”ида ту
причуобјављује„поштоисамболујеодтеболести.”9

Иакојеовајроманјаснанајавапостмодернистичкихнара
тивнихпоступакаОрханаПамука,текћероманЦрнакњига
(1990)битињеговаправаулазницаусветпостмодернекњи
жевности.Уформалном,алииусадржинскомсмислу,Црна
књигајеврхунацПамуковогнаративногиграња.Токомбо
равка у САД 1985. године, Памук је, по сопственом при
знању,подстакнутдадубљезаореутрадиционалнутурску
књижевностиисторијуиданатемељутогматеријалана
прависпецифичнукњижевнуконструкцијуоживотусавре
меногИстанбула.Такојенастаоизворнодетективскироман
укомесепреплићуколумненесталогновинараиавантуре
главногјунакакојитражиженукојагајеизненаданапусти
ла.ТакавконцептдозволиојеПамукудапокажесвосвоје
мајсторство,обиљеидејаираскошзнањакојеимаотради
ционалној источњачкој култури.Црна књига је помирила
дваконцептаприповедања–источни,базираннаХиљадуи
једнојноћиистаримеповимапопутГовораптицаиранског
песникаФеридудинаАтара(FeridüddinAttar)(12/13.век)и
западникојијеприхватиочитајућиделаБорхеса(Borges)и
Калвина(Calvino).Отоменајбољеговорисамписац:„Бор
хесиКалвиносумеослободили.Традиционалнаисламска
литературајеималатоликореакционарне,толикополитич
кеконотациједасујеконзервативцикористилинатакоста
ромоданиглупначин.Мислиосамдасатимматеријалом
никадаништанећумоћидаурадим.Текпоштосамотишао
уАмерикусхватиосамдаћутајматеријалмоћипоновода
обрадим,стављајућигауједанинтелектуалниоквирукал
виновском или борхесовском стилу. Требало је да почнем
водећи рачуна о снажној подвојености између верских и
књижевнихасоцијацијакакобихискористиоризницуига
ра,обманаиизрекауисламскојкњижевности[...]Поново
самнаписаосветестарепричетакодасеодигравајууИс
танбулу,додајућизаплетједнедетективскеприче,итакоје
насталаЦрнакњига.Уњеномизвориштујемоћпостмодер
нистичкекултуреимојажељадабудемозбиљанписацкоји

9 Pamuk,O.(2002)Belatvrđava,prev.IvanPanović,Beograd:Geopoetika,
str.12.



111

МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ

експериментише.”10Такавприступнијебиолакниаутору,а
ничиталачкојпублици.АуторјеуесејуЦрнакњига–десет
годинапослезаписаодајепишућиоводелоосећаодухов
ни замор од когаму се вртело у главии „ужитаки страх
даћесеповременоизгубитиу,изањеганедокучивој,ми
стеријиромана.”11Црнакњиганачитаоцаостављаутисак
затајнепуноће, тежинеидубинеизреченихмисли,непре
станогмењањафокусаинаратора.Ипак,тојеинајконтро
верзнијаПамуковакњигакоја,каоуосталомидруге,мада
можда у већој мери, од читаоца захтева концентрацију и
интелектуалнинапорпричитању.

ЗовемсеЦрвено(објављенуТурској1998)јероманкојије
у сваком погледу представљао највиши књижевни домет
какоПамукалично,такоитурскекњижевностиуцелини.
Безсумњејетоједанодроманакојићеостатитрајникњи
жевниспоменикусветуназаласку20.века.Уњемуједо
изражаја дошло неколико пишчевих врлина – сликарски
дар,окозабојеиспособностзабезбројненаративнеигре.
УовомромануПамукјеликове,животиње(коњ)иствари
пустиодапроговореупрвомлицу,дајућисвакомпоглављу
наслов,типа„Ја,Шекуре;ЗовемсеЦрни;Ја,новац;Зовем
сеЦрвено”.Томујеомогућилодасепоигравапопутдете
та,штоједонеклењеговначинрада.„Постојерационални
разлозизаштосекњигатакозове”,велиПамук.„Пресвега,
укњизи,попутТихекуће,јунациговореупрвомлицујед
нине.Свеговори,несамојунаци,већиствари.Уреченици
ЗовемсеЦрвенопостојитајпризвук.”12Јунациовогрома
наразговарајумеђусобно,алиистовременосуудијалогуса
читаоцем,башкаоштосу„личностинаминијатурамаисто
временоокренутекаунутрашњостисликеикаокукоје је
гледа”.13 Због иновативности књижевног поступка, Ердаг
Гокнар(ErdağGöknar),преводилацовогромананаенглески
језикиистраживачПамуковогкњижевнограда,сматрада
„ЗовемсеЦрвенопредстављаврхунацПамуковихиновација
утурскојкњижевнојмодерни.”14Иновацијенисусамопри
мењенеунаративномпоступку,већиуобрадитемапопут
индивидуалногстила,посвећеностиистрадалништваумет
ника,разликаизмеђуисточнеизападнекултурекадајеречо
сликарству,алиитемапопутсреће,љубави,страсти,злочи
на.Унаративномпогледу,ЗовемсеЦрвенојенајраскошни

10Памук,O.Другебоје,стр.327328.
11Исто,стр.229.
12Исто,стр.237238.
13Исто,стр.240.
14Göknar,E.(2013)OrhanPamukSecularismandBlasphemy.ThePoliticsof
theTurkishNovel,LondonandNewYork:Routledge,p.41.
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ји Памуков роман у коме је до изражаја дошла не само
лепотастилавећидубокопознавањеисламскеуметничке
традиције.

Кадајеречонарацији,огрешилибисмосеакосенебисмо
осврнулинамемоарскупрозуИстанбул.Успомене и град
(објављено2003.уТурској).Писацјеопетпишућитужан
ровскитешкоодредивупрозуучинионештоштоникодруги
нијепрењега–спојиојеуспомененадетињствоимладост
уИстанбулусаписцимаитекстовимакојисупомоглиуње
говоминтимномдоживљајуградаизахваљујућикојима је
обликовао своју визијуИстанбула. Тако је добијена збир
каизврсних есеја, писанихупрвомлицу, која доносино
вовиђењеградакаозначајкекојаодређујечовекаињегову
судбину.Град,дакле,нијескупсликаивизуелнихутисака.
Градјесвеоноштосмоуњемудоживели,упамтили,оње
мупрочиталиизамишљали.Градјепопуттелаукојемнам
обитавадух,телакојенеможемодабирамонитидагасе
одрекнемо.Град јеистовременоиреалностиимагинариј.
Унаративномпоступкуупадљивајеупотребадугих,замор
них,вијугавихреченицакојечестоправеекскурсеибочне
излетеикојесезбогтогатешкопрате.Каодајеужељида
дочара слојевитост и комплексност истанбулске свакодне
вицеиступретакаоускуповеречитешкезаишчитавањеи
преживљавање.Утомсмислу,илустративнајеследећаре
ченицакојасепротеженачетиристраницеикојанабраја
јућишта је све садржано умеланхолијиИстанбула (оном
чувеномпојмуhüzünкојипреводиоциикритичариуглавном
непреводевећподразумевајукаоскупсвихонихемоцијаи
духовнихстањакојаИстанбулцеиспуњавајупотиштеношћу
исетом):„Говориморанимпредвечерјима,оочевимакоји
сескесомурукамавраћајукућамаподуличнимсветиљкама
у забаченим четвртима. Говорим о остарелим књижарима
који преко целог дана у својој радњи чекају купца дрхте
ћиод зимепосле једнеод економскихкриза којеизбијају
свакичас,оберберимакојисежаледасенародмањебри
јепослекризе,оморнаримакојиједнимокомгледајумали
црнобелителевизорудаљинидокскофомуруциперуста
ребосфорскепаробродепривезанезапразнедокове,икоји
ћемалокаснијеутонутиусаннаброду,децикојанауским
калдрмисанимулицамаиграјуфудбалмеђуаутомобилима,о
забрађенимженамасанајлонкесамаурукамакојеништане
говорећимеђусобомчекајуаутобусштоникаконедолази
наудаљенимаутобускимстаницама,опразнимгатовимаза
чамцекодстарихвила,очајџиницамапрепунимдокоњака
ибеспосличара[...]отомедајесведотрајало,изанђало,о
томекако,предзиму,цеоградпосматрародекојепрелећу
прекоБосфораиострваштодолазесаБалкана,Источнеи
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СевернеЕвропеиидуна југ,омасамамушкарацакојисе
пушећицигаретевраћајукућамапослеутакмицанационал
ног тима од којих је свака умом детињству завршена те
шкимпоразом.”15

Послеовихнаративнихбравура,ПамуксеуромануМузеј
невиности(2008)свесновратиокласичномприповедачком
манируспочеткакњижевнекаријере.Идејаму јебилада
делопосветиопсесивнојљубавииданашестстотинастра
ница опише не само тренутке бескрајне заљубљености и
среће,већимукеинедаћенеузвраћенеинемогућељубави,
физичкиболинемоћдасељубавоствариусвојојпуноћи.
Сдругестране,Музејневиностијесвојеврстанводичкроз
стварнимузеј,отворенпренеколикогодинауИстанбулу,у
коме суизложени свипредметипоменутиу књизи, а које
језаљубљениКемалБасмаџибрижљивоикрадомицесаку
пљао, јерих једотицаларукањеговевољенеФусун.Тако
јеједнопоглављеромананасловљено„4.213опушака”,јер
јеКемал толико опушака које јеФусун угасила, успео да
кришомубациусвојџеп,каофетиш.Читавзидустварном
МузејуневиностиуИстанбулупрекривенјеопушцимаис
подосветљеногстакла.УовомромануПамук јеприбегао
опет једној новој врстиигре – писању романа као водича
крозмузејскупоставку,причемучесточитаоцусугерише
даизлажетајитајпредметдокогаједошаоуједномспеци
фичномтренутку:„Кадсада,послемногогодина,настојим
дасасвомискреношћудругимаиспричамљубавкојусам
доживео,показујућипонаособсвакуствар,слутимдајето
штосмозановегодинеигралитомболудубинскиуказивало
надухонихмагичнихичуднихгодина[...]Саузбуђеношћу
правогмузеалцаижароммоћидаиспричамсвојупричукао
причупредмета,разгледампримеркеразноразнихпоклона
којесамбрижљивоодабрао.”16Музејневиностијеједанод
једноставнијих Памукових романа чији се наративни ток
крећеуправилнојвременскојлинији.

Најновије дело Орхана Памука је роман Чудан осећај у
мени.17 Објављен је у децембру 2014. године, шест годи
напослеМузејаневиностииосамгодинапоследобијања
Нобеловенаградезакњижевност.Памукњимедоказуједа

15Pamuk,O. (2006)  Istanbul.Uspomene i grad,prev.MirjanaMarinković,
Beograd:Geopoetika,str.9397.

16Pamuk,O.(2008)Muzejnevinosti,prev.MirjanaMarinković,Beograd:Geo
poetika,str.361.

17Pamuk,O.(2015)Čudanosećajumeni,prev.MirjanaMarinković,Beograd:
Geopoetika.Београдскииздавач„Геопоетика”издаојепрвипреводово
гароманаусветуујуну2015.године,шестмесеципослеобјављивањау
Турској.Усептембруистегодинеобјављенјепреводнаенглескијезик.
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јеодистаједанодводећихписацанашегвремена,кадарда
увекпроналазисвежаиоригиналнарешењаутематскоми
наративномсмислу.ЗатојеМиљенкоЈерговић,једанодне
сумњивонајпажљивијихПамуковихчиталаца,написаоове
ласкаверечи:„Нијечестслучај–заправотосеникадили
скороникадјошниједогодилодаписацнакондобијањаНо
беловенаградепишесвојенајбољеромане.Обичнојетона
градазакрај,загроб,славуилијепумировину.Ткојенагра
ђен,тајпрестајеписатиилипишемемоаре,вршиконачно
поспремањекуће,поспремање гроба.Памукуседогодило
нештодруго:стекаојесамопоуздање–којегму,истина,ни
јениранијенедостајало–инаписао`Чуданосећајумени`,
својунајљепшукњигуоИстанбулу.”18

У тој „најљепшој књизи о Истанбулу”, Памук напушта
средњеивишеслојеветурскогдруштваисилазимеђупри
дошлице из анадолских касаба и села, уличне продавце и
становникебесправноподигнутихнасељанаградскојпери
ферији.Овајпутзанимагаживотизперспективемилиона
сиромахакојиуИстанбулувидесвојушансуикојипокуша
вајудасеодржеиуспејууогромномграду.Главнипротаго
нистароманајеМевлутКараташ,продавацкиселогмлека,
пилава и бозе, чијуживотну причуПамук прати у раздо
бљуод1969.до2012.године.Мевлутјесведокмногоброј
них промена уживоту града, више војних пучева, сукоба
измеђулевихидесних,комунистаиидеалиста, алевитаи
националиста.Памукјенабезмалошестстотинастраница
исписаодруштвенуисторијуИстанбуладругеполовине20.
веканауверљивијииуспешнијиначиноднизатеоријских
анализа и научних студија.Мевлут је дете републиканске
Турскекојеунекимситуацијамабиваопчињеномистери
јаматрадиционалнекултурекојунепознајеинеразуме.С
другестране,оннијениеуропејацнимодерниста–каоиве
ћинаТурака,каотурскодруштвоуцелини,Мевлутјенегде
између.Отудајеуњемучуданосећај,осећајданеприпада
временуипростору,дајенегдеизван.

ПамукнебибиоПамукдаиуписањуовогромананијепри
бегаоновојнаративнојигри.Овајпутсвиликовиговорепод
својимименом,упрвомлицу,својимјезикомиизсвојеви
зурекоментаришуистифеномен.Измеђуњихсепојављу
јенаратор,упоглављимакојасувизуелноиздвојенамалом
сличицомпродавцабозенасамомпочеткутекста.Натајна
чинјепостигнутаживостидинамичностнарације,аПамук
доказаомајсторствоупознавањукакомушкетакоиженске

18http://www.jergovic.com/ajfelovmost/orhanpamukcudanosecajumeni/
(27.07.2015)
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психологије,сдозомхумораисимпатијезаобичнеимале
људе.Евоиодломка:

„Ведиха.`Хајде,некавамтеткаСамихапокажедрвокоје
говори,позади,инекавасодведеудвориштесиријачке
цркве`,рекласамионесуотишле.Таманштосамхтела
дакажемРајихидасевишенеплашиСулејмана,дасу
сеБозкуртиТурансмирилиидадођекоднассадевој
чицама,отацјепокренуосасвимдругутему,ајасамсе
страшнонаљутиланањега.

Абдурахманефендија.Неразумемзаштосељутенаме
не.Штаможебитиприроднијеодтогада једанотацне
мислининаштадругодонасрећусвојихкћери?Самиха
јесдевојчицамаизашлаудвориште,итадасамРајихии
Ведихисаопштиодапослепетданаборавкатамовише
нисаммогаодаподнесемнесрећуњиховепотпуносаме
сестречакнадругомкрајуграда,нитоштоуњиховујед
нособнууџерицуне улазиништадруго осимхладноће,
тугеиутвараидасамодлучиодасевратимусело.

`Некнебудедасамтојарекао,аливашојсестријепотре
банистинскимужкојићејеусрећити.`

Рајиха.Незнамкакоседесилотесамсетоликонаљути
ладасуминаједномизлетелеречикојећесломитисрце
могтатице,исамасамсезачудила.`Оче,некварикћери
брак`, рекла сам.Ниједнаоднас није на продају, рекла
сам.”19

Каонаратор,ОрханПамукјекаткадексплицитноакаткад
имплицитноприсутан.Углавноммунајвишеодговарадасе
заогрнетуђимидентитетомиизградиликчијећеособине
донекле одговарати њему лично. Створио је тако плејаду
ликовакојисудонеклеонсам–одРефикауЏевдетбегу
ињеговимсиновима,прекоГалипауЦрнојкњизи,Кемала
уМузејуневиностидоМевлутаКараташаунајновијемро
мануЧуданосећајумени.Удеоаутобиографскогуњеговом
делупрепозналисумногиистраживачи,аисамПамукјето
вишепутапотврдио.

Још једна од особености појединихПамукових дела јесте
постојањеиндекса личностиидогађајана крају.То је ра
зумљиво у есејистичким делима Истанбул и Друге боје.
Индексличности,међутим,састављенјеизароманеМузеј
невиностииЧуданосећај умени.Овајпоследњи,штави
ше,садржипородичнастаблапротагонистароманаихро
нологију значајних догађаја у историји света и Турске у

19Pamuk,O.Чуданосећајумени,стр.336.
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обрађеном раздобљу. Постојање индекса, што је одлика
научнихстудија,мождаоткриватежњуписцадасењегово
делопосматраикористикаосвојеврстанисторијскиизвор.

ИзсвегаизнетогможесезакључитидајеОрханПамукпи
сац који прибегава специфичнимнаративнимиграмаи да
кодсвакогновогделатражисвојуформуиначинказивања.
Исвакипутсавеликимуспехомналазирешењекојезначи
корак напред у наративној техници. У предавању студен
тима наУниверзитетуКолумбија истакао је да „право за
довољство читања романапочиње способношћуда се ви
ди светочимапротагониста којиживеуњему, анеизван
њега”.20

Управо јето задовољстворезултатПамуковихнаративних
поигравањаиспособностидаувекбуденовиособен.
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THENARRATIVEGAMESOFORHANPAMUK

Abstract

Thepaperdealswithnarrative techniquesandmethods in thenovels
byOrhanPamukthatshowafascinatingvariety.Ithasbeenobserved
thattheopusofthiscelebratedTurkishauthorconsistsmainlyofnovels
different in themes, languages and styles. His prose ismarked by a
constant experimentingwith the formfinding somenewandunused
solutions that bring innovations from the narrative aspect not only
to the contemporary Turkish literature, but to the global literature
too.Fromhisfirst novel,CevdetBeyandHisSons (1982), until the
latest,AStrangenessinMyMind(2014),Pamukhasbeenconstantly
occupiedbynarrativegames,succeeding tosurprisehis readerswith

newnarrativetechniquesandstyles.
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