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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

СТИЛСКА ОБЕЛЕЖЈА ПРИПОВЕДАЧКОГ 
ПОСТУПКА У ПСИХОЛОШКОЈ ПРИПОВЕЦИ У 

КОНТЕКСТУ НАСТАВНОГ ТУМАЧЕЊА

САЖЕТАК. У раду испитујемо стилска обележја приповедачког поступка у психо-
лошкој приповеци у контексту њена тумачења у настави српског језика
и књижевности. Приповедачки поступак у психолошкој приповеци од-
ликује се коришћењем првог лица у приповедању, односно Ја форме,
унутрашњег монолога и директног унутрашњег монолога, снова, ома-
шака и интроспективе. Карактерише га и специфична структура рече-
нице, често непотпуне и елиптичне форме посредством којих се изра-
жавају сукоби који се одвијају у унутрашњој сфери личности, и говорна
интеракција ликова. Током тумачења психолошке приповетке ученици
се кроз тумачење стилских карактеристика приповедачког поступака
усмеравају и подстичу да откривају сложене и често скривене психо-
лошке механизме који покрећу ликове на деловање, утичу на њихово
понашање, вербално испoљавање и међусобне односе. Тумачење језич-
ких знакова, који могу имати психолошки и семантички потенцијал,
води ка откривању несвесних психолошких процеса и механизама који
се дешавају унутар књижевног лика.
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приповетка, наставно тумачење.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Психолошка DриDовеLка ра9њу не :ра9и на развијеним сDоља-
шњим 9о:ађајима, већ на унуLрашњим Dсихолошким Dреживља-
вањима :лавних јунака. Ра9ња је Dо9ређена унуLрашњим Dрежи-
вљавањима и 9ушевним реакцијама, а сDољашњи 9о:ађаји само
су DокреLачи који иницирају низ сложених унуLрашњих Dсихич-
ких Dроцеса, и омо:ућавају 9а се са:ле9а сложена и чесLо DроLив-
речна сLрукLура љу9ске личносLи. Тумачење Dсихолошке Dри-
DовеLке захLева Dознавање не само књижевне маLерије, већ и
9оJро Dознавање Dсихоло:ије. ТемаLско-и9ејна и језичко-сLилс-
ка анализа су у служJи оLкривања унуLрашњих Dсихолошких
Dроцеса који усмеравају Dонашање, 9еловање, верJално исDоља-
вање и о9носе који ликови међусоJно усDосLављају. С оJзиром
на Lо DLо се Dсихолошке DриDовеLке чиLају и анализирају и у ос-
новној школи (у сLаријим разре9има), насLавник књижевносLи
има велику о9:оворносL у Lом Dроцесу.

Реч је о је9ној о9 сложенијих насLавних инLерDреLација, која
оJје9ињује у је9инсLвени инLерDреLаLивни Dроцес LемаLско-
-и9ејну анализу и Lумачење ликова са анализом: 

1) комDозиције књижевно: LексLа,
2) форми казивања,
3) језичко-сLилских сре9сLава и

4) ексDресивних језичких знакова.

ЈА ФОРМА У КОНТЕКСТУ НАСТАВНОГ ТУМАЧЕЊА 
ПСИХОЛОШКЕ ПРИПОВЕТКЕ

Усре9сређеносL на унуLрашњи и осећајни свеL :лавно: јунака
Dсихолошке DриDовеLке изискује и сDецијалне Lехнике DриDове-
9ања које се DрвенсLвено о9носе на коришћење Dрво: лица
је9нине, о9носно Ја форме. Ја форма омо:ућава DосLизање неDо-
сре9носLи, искусLвене DроживљеносLи, суJјекLивносLи и искре-
носLи, омо:ућава уживљавање и DројекLовање ученика у улози
чиLаоца у 9очарани свеL Dре9меLносLи DриDовеLке и о9ређени
сLеDен и9енLификације са јунацима. Реч је о форми DриDове9а-
ња у којој је DриDове9ач оJухваћен фикLивним свеLом, Lако 9а се
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сLиче „уLисак 9а Dричање DрерасLа у ауLенLично све9очење и
неDосре9но извешLавање у коме је 9исLанца Dрема Dриказаној
Dре9меLносLи :оLово укунуLа” (Бајић, 1994, сLр. 15). ПошLо је
унуLрашњи 9оживљај Lешко заJележиLи речима, Dсихолошка
DриDовеLка корисLи унуLрашњи моноло: како Jи Dре9сLавила и
изнела на Dовршину унуLрашње скривене Lокове свесLи :лавних
јунака, њихове мисли, сLавове, снове, сLрахове, на9е и илузије.

Термин „унуLрашњи моноло:” 9у:о се уDоLреJљавао наDоре9о
с Lермином „Lока свесLи”. Термин имDлицира је9но о9 сDеци-
фичних сLилских оJележја не само Dсихолошке DриDовеLке и
Dсихолошко: романа, већ и свих књижевних 9ела са 9осле9но
сDрове9еном суJјекLивношћу, Dисана с је9не Lачке :ле9ишLа.
УнуLрашњим моноло:ом чиLалац се сLавља :оLово DоLDуно у
сре9ишLе мисли самих ликова (Edel, 1962) и Dисац :а неDосре9но
уво9и у њихов унуLрашњи живоL, а 9а се Dри Lоме не меша 9ају-
ћи своја оJјашњења или Dриме9Jе. У Dо:ле9у са9ржине унуLра-
шњи моноло: изражава најDрисније мисли човека, а у Dо:ле9у
форме, о9носно језика, изражава се Dомоћу 9ирекLних реченица
све9ених на синLаксички минимум.

ДирекLни унуLрашњи моноло: Dре9сLавља форму унуLра-
шње: моноло:а. Као и унуLрашњи моноло:, и он се Dримењује 9а
Jи се изразила 9ушевна сLања и расDоложења јунака Dсихолошке
DриDовеLке и Dре9сLавља казивања јунака Dриче, и Lо у Dрвом
лицу. За разлику о9 унуLрашње: моноло:а :9е казивање није
уDућено 9ирекLно чиLаоцу, већ јунак :овори за сеJе, или раз:ова-
ра са соJом, ко9 9ирекLно: унуLрашње: моноло:а казивање јуна-
ка је уDућено чиLаоцу, о9носно, из:оворено за ње:а. У срDску
Dрозу 9ирекLан унуLрашњи моноло: увео је Лаза Лазаревић, и он
је Dре9сLављао новину за срDску реалисLичку књижевносL, ма9а
је као форма DриDове9ања своје зачеLке нашао у Dрози Фјо9ора
Михаиловића ДосLојевско:.

Главни јунак Лазаревићеве Dсихолошке DриDовеLке „ВеLар”2

(Лазаревић, 1961) служи се 9ирекLним унуLрашњим моноло:ом
9а Jи чиLаоцима оJјаснио своју зJуњеносL Dосле сусреLа с 9евој-
ком која му се 9оDала. Он не може 9а Dронађе враLа, за која му се
чини 9а су киломеLрима 9алеко.

„Их, ала сам :луD! Па :9е је, оDеL, Lа квака? Као 9а су враLа
9ва киломеLра о9 мене!” (Лазаревић, 1961, сLр. 153).

2 ПриDовеLка „ВеLар” Лазе Лазаревића изучава се и Lумачи у 9ру:ом разре9у
сре9ње школе.
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И унуLрашњи моноло: и 9ирекLни унуLрашњи моноло: Dре9-
сLављају је9ан ви9 инLросDекције,3 и у Dсихолошким DриDовеL-
кама корисLе се као DриDове9ачки DосLуDци, али и сLилска сре9-
сLва, која ко9 чиLалаца сLварају уLисак 9а изнуLра DосмаLрају
мисли, 9ушевна сLања или осећања неко: лика или каракLера.
ИнLросDекција се може LумачиLи и као сLвараочева LемаLска
усре9сређеносL на унуLрашњи 9уховни и 9ушевни живоL, Dа се
као Lаква чесLо јавља у ауLоJио:рафијама и ауLоDорLреLима.

Као Dример Lумачења инLросDекције у насLави књижевносLи
Dослужиће нам краLка Dсихолошка DриDовеLка „Чиновникова
смрL”4 Алексан9ра Павловича Чехова (Чехов, 1963). У DриDовеци
сDољашња ра9ња је све9ена на сасвим миноран 9о:ађај. Чинов-
ник Иван ДмиLрич Червјаков је у DозоришLу :ле9ао „Корневијска
звона” и на врхунцу JлаженсLва кинуо и случајно DоDрскао ци-
вилно: :енерала из минисLарсLва саоJраћаја, Брижалова. Гене-
рал Брижалов није 9ирекLни на9ређени :лавно: јунака и Червја-
ков на самом DочеLку DриDовеLке сиLни инци9енL оцењује са
„није з:о9но”. ПочеLна нела:о9носL Dолако DрерасLа у немир,
немир у сLрах који све више расLе и на крају 9осLиже сLање крај-
ње: очаја, које за Dосле9ицу има смрL чиновника. УнуLрашња
Dреживљавања Червјакова Dре9сLављена су монолозима, којима
сLваралац омо:ућава 9а завиримо у скривени свеL мисли изму-
чено: и DреDлашено: човека, на чији каракLер указује и:ра речи
у вези с ње:овим именом, јер руска реч черв значи црв.

Да Jисмо ученицима Dоказали како :ра9ацијски расLе унуLра-
шња нела:о9носL Червјакова и DосLеDено се DреLвара у ужас,
уDућујемо их 9а заDазе и из9воје унуLрашња размишљања чи-
новника, Dосле свако: неусDешно: извињења :енералу. 

После инци9енLа у DозоришLу, DосLоји само нела:о9носL:

„ИсDрскао сам :а! – Dомисли Червјаков. – До9уше, он није мој сLа-
решина, Lуђ је, али иDак није з:о9но. Мораћу 9а се извиним” (Че-
хов, 1963, сLр. 140).

Након Dрво: извињења нела:о9носL DрерасLа у немир:

„КоJаја:и заJоравио, а овамо му DакосL у очима – мишљаше Чер-
вјаков Dо:ле9ајући сумњичаво :енерала. – Неће ни 9а :овори. Тре-

3 Термин ин�рос екција во9и Dорекло о9 лаLинске речи introspicere шLо зна-
чи за:ле9аLи се унуLра, DосмаLраLи (Речник књижевних �ермина, 1992,
сLр. 292).

4 ПриDовеLка „Чиновникова смрL” АнLона Павловича Чехова инLерDреLира
се у се9мом разре9у основне школе.
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Jало Jи му оJјасниLи 9а уоDшLе нисам имао намеру … 9а је Lо Dри-
ро9на DоLреJа. Иначе ће DомислиLи 9а сам хLео 9а :а Dљунем. Са9
мож9а и не мисли, али касније, Jо:ами хоће!” (Чехов, 1963,
сLр. 141).

Немир DосLаје сLрах Dосле 9ру:о: извињења:

„Неће 9а раз:овара! – Dомисли Червјаков Jле9ећи. – Значи, љуL је…
Не, Lо не смем Lако 9а осLавим… оJјаснићу му…” (Чехов, 1963,
сLр. 141).

После Lреће:, неусDешно: извињења сLрах 9оJија сLраховиLе
размере Dанике:

„Какво Dо9смевање? – Dомисли Червјаков. – Нема Lу никакво: Dо9-
смевања! ЕLо :енерал, Dа не може 9а разуме! Ка9 је Lако, он9а нећу
више ни 9а се извињавам Lом на9увенку! Нек и9е 9о ђавола. НаDи-
саћу му Dисмо, али нећу ићи. Бо:ами, нећу!” (Чехов, 1963, сLр. 142).

Ученици заDажају 9а DриDове9ачки DосLуDак исказан Dосре9-
сLвом унуLрашње: моноло:а Dоказује како :ра9ацијски расLе
унуLрашњи немир :лавно: јунака. УDркос унуLрашњем сLраху и
9илемама, Червјаков Dисмо није Dослао. Чехов мајсLорски ређа,
у ви9у оJавешLења, сDољашње ра9ње које Dре9сLављају мани-
фесLацију унуLрашње: слома и ужаса :лавно: јунака и најављују
Lра:ичан завршеLак ње:ова живоLа.

„У уLроJи Червјакова нешLо се Dреки9е. НишLа не ви9ећи и нишLа
не чујући, он усLукну Dрема враLима, изиђе – и оLеLура се низ на
улицу… Несвесно сLиже кући и онако у мун9иру леже на 9иван и…
умре” (Чехов, 1963, сLр. 142).

Наве9ено уDућивање ученика на заDажање форми унуLра-
шње: моноло:а није само у функцији сLилске анализе DриDовеL-
ке, већ уво9и и у Lумачење њених и9ејних слојева. Показује 9а
Dонижени Dоложај човека у9ружен с ње:овим Dо9аничким о9-
носом и улизишLвом Dрема власLи и ауLориLеLу уоDшLе може 9а
9ове9е 9о унуLрашњих немира и ломова који за Dосле9ицу мо:у
9а имају и смрL. Ра9ни :ла:олски Dрилози уDоLреJљени у оDису
физичко: сLања јунака Dоказују 9а он нишLа не ви9и и нишLа не
чује; :ла:ол „LеLураLи се” оDисује сLање које насLаје као Dосле9и-
ца Lешко: DијансLва или JолесLи. Червјаков се, 9акле, LеLура, Dо-
срће DоDуL Lешко: Jолесника, шLо у неку руке и јесLе, и у Lаквом
сLању, о9лази кући и умире. Ученици се усмеравају и ка Lумаче-
њу мисаоних слојева означених уDоLреJом Dрило:а несвесно у на-
ве9еном о9ломку. Прило: „несвесно” означава 9а су сDољашње
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ра9ње Dроизво9 несвесних Dсихичких механизама који се о9ви-
јају у јунаку, који лежући у кревеL заJоравља чак и 9а скине мун-
9ир, оJележје сво: социјално: и чиновничко: Dоложаја, и умире.

Током инLерDреLације Dсихолошке DриDовеLке, ученици се
кроз Lумачење сLилских и DриDове9ачких DосLуDака усмеравају
9а самосLално оLкрију 9а језички знаци, који уDућују на наиз:-
ле9 Jезначајне сDољашње ра9ње, DоDуL речи „несвесно” у Dоме-
нуLој Чеховљевој DриDовеци, мо:у 9а имају Dсихолошки и се-
манLички DоLенцијал. Они су сDољашња манифесLација унуLра-
шњих Dсихолошких Dроцеса и механизама, који усмеравају
Dонашање књижевних ликова у 9аљем Lоку ра9ње.

И снови у књижевним 9елима мо:у 9а имају уло:у DоказаLеља
унуLрашњих Dреживљавања књижевних ликова, јер се кроз њих
чесLо исказују њихова мишљења, осоJине, каракLер и оLкривају
9ушевна сLања која су резулLирала сном.

СНОВИ У КОНТЕКСТУ НАСТАВНОГ ТУМАЧЕЊА

ИсLраживање снова у књижевним 9елима, исDиLивање њихове
симJолике, и уло:е у оLкривању лаLенLних мисли, не9озвоље-
них и заJрањених жеља, као и археLиDских оJразаца у Dонашању
књижевних јунака, 9оживљава велику Dримену у оквиру Dсихо-
аналиLичко: DрисLуDа у Lумачењу књижевносLи. Психоанализа
је умно:оме олакшала књижевно Lумачење снова ну9ећи своја
сазнања (DроисLекла из Dроучавања морала, оJичаја, изрека,
фолклора, Jајки, миLова, шала, 9осеLки, Dесама разних наро9а,
али и из DракLично: клиничко: ра9а са DацијенLима) и DоLDо-
мо:ла оLкривању Jо:аLо: и слојевиLо: значења широко: сDекLра
симJола који се у њима јављају. Мно:и симJоли исказани у сно-
вима, Dо DсихоаналиLичком Lумачењу, нашли су корене у миLо-
вима. „Мо:ли Jисмо DоLвр9иLи 9а је Dо9свесL не само миLолош-
ка, не:о 9а и неки њени са9ржаји имају космичке вре9носLи;
9ру:им речима, 9а о9ражавају мо9алиLеLе, Dроцесе и су9Jине
живоLа и живе сLвари” (Elijade, 1970, str. 73). ПсихоаналиLичари
су у миLовима Dроналазили моLиве инцесLа и касLрације, нала-
зили сличносLи између 9еLињсLва човека и 9еLињсLва наро9а и
Lумачили миL као неку врсLу колекLивно: сна.

ПсихоаналиLичко Dовезивање симJола исказаних у сновима
са љу9ском Dо9свешћу Dоказују и снови о Dожару или ваLри, који
се јављају у књижевносLи. ПсихоаналиLичари су смаLрали 9а је
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Dожар сре9сLво оралне 9есLрукLивне жеље Dрема је9ном или
оJа ро9иLеља и 9а изражава DримиLивне несвесне фанLазије
Dрож9ирања и је9ења. Према њиховим клиничким оDсервација-
ма, елеменLи ваLре у сновима чесLо су Dре9сLављали оралне
жеље, ероLске и а:ресивне. ЗJо: велике разорне моћи ваLра је и
Dо:о9но сре9сLво за изражавање са9исLичко: имDулса који се
корисLи за исDрављање DаLњи Jило ко: Dорекла (Arlou, 1985). По-
жар може сLвориLи расLуће узJуђење и Lа чињеница Dривлачи
DосеJно оне љу9е који су склони разорној освеLољуJивосLи. У
срDској и свеLској књижевносLи снови о Dо9меLању Dожара Dуни
су Dримера у којима је ваLра изазвана зJо: освеLе.

Психолошка DриDовеLка, у којој су Dсихичка Dреживљавања,
унуLрашњи немири или неосLварене жеље чесLо Dре9меL снова
:лавних јунака, Dре9сLавља Dло9но Lле за оLкривање симJолике
снова, њихових 9уJљих и скривених значења, и 9уJинско Dро9и-
рање у Dсихоло:ију ликова. На Dримеру Dсихолошкe DриDовеLке
Лазе Лазаревића „ВеLар” Dоказаћемо како се у насLави књижев-
носLи сан као се:менL DриDове9ачко: DосLуDка може Dримењи-
ваLи у Dсихолошком Lумачењу ликова и оLкривању њихово: 9у-
ховно: DросLора. 

Главни јунак DриDовеLке „ВеLар” Јанко врло је осеLљива и емо-
Lивна личносL, Dри Lоме и Dрилично ин9оленLна, несамосLална
и зависна о9 ауLориLаLивне и енер:ичне мајке. Е9иDов комDлекс
се исDољио у немо:ућносLи јунака 9а Dронађе DарLнера који Jи
Jио Dо укусу женско: ро9иLеља, али и у исказима који оLкривају
јунакову љуJав Dрема мајци која 9осLиже :ранице оJожавања.5

Јанко Lолико 9оJро Dознаје своју мајку 9а неDо:решиво, из њенo:
Dо:ле9а или Dреко инLонације :овора, оLкрива Dрави смисао не-
исказане Dоруке и Dонаша се у скла9у са њиме, чак и у случајеви-
ма ка9а је Lо DроLив ње:ових сLавова и осећања. Корене Lаквом
Dонашању налазимо у Јанковом о9расLању Jез оца (умро је о9
Dосле9ица оDекоLина, DошLо му је у Dожару несLао 9ућан са ма-
:азом), окружен DреLераном Dажњом и Jри:ом о9 сLране мајке,
Dа се формирао у незрелу и размажену личносL, коју је и као о9-

5 „Боже мој, како су Jиле велике наше маLере. Оне су имале Dраосновне, чвр-
сLе, DросLе DринциDе који су Jили исDисани у сваком Jуквару; а 9ржале су
их високо, с Dоуз9ањем и мало кокеLним Dоносом, као виLез сво:а 9оJро:а
сокола. Није Jило никакво: DиLања ни за9аLка живоLа, ма како он Jио Lе-
жак, а 9а :а оне о9мах лако и DросLо не реше. По9 аDсолуLним Lешкоћама
из9изале су се својим високим и исLинским рели:иозним осећањем” (Лаза-
ревић, 1961, сLр. 140).
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раслу мајка насLавила 9а суJоLом куDа или 9а чешка Dо :лави 9ок
Jи он лежао у њеном крилу.

У сDољашњој равни DриDовеLке нема оLворених сукоJа, све се
9ешава у на:овешLајима и наслућивањима. Лазаревић осликава
9уховни DросLор сво: јунака Dомоћу исDове9но: Lона и инLро-
сDекLивно: DриDове9ања. У DриDовеци DосLоји унуLрашња суJ-
јекLивна Dсихолошка изнијансираносL DросLора и времена.
Главни јунак своје реалне 9оживљаје LрансDонује у снове. 

„Ње:ови снови су у сфери 9уховно: DросLора, али и унуLрашње:
или суJјекLивно: времена. Према Lоме, хронолошки, кален9арски
Lок сDољашње: времена Dоремећен је Јанковим сновима. ПросLор
уоJличен у ње:овим сновиђењима није DреDознаLљив, а време
Dре9сLавља Dроизво9 јунаково: 9уха, машLе, емоција и асоција-
ција” (Зорић, 1999, сLр. 113).

У сновима, DоDуL Dре9сказања, оLкрива се Јанкова визија Jу-
9ућносLи, у којој вољену 9евојку о9носи вихор, шLо Dоказује и
сан који ћемо узеLи као Dример за DроJлемски DрисLуD књижев-
ном LексLу у оквиру насLавно: Lумачења Dсихолошке DриDовеL-
ке.

И Lу ноћ сам сањао. Сањао сам: а ја као и9ем неком лива9ом. Све се
зелени као је9, и у ваз9уху нешLо мирише, и не:9е кука кукавица,
а, оDеL, исDо9 ње – ја не знам оLку9 – али исDо9 ње изJија сахаL. О9-
неку9 Dуше веLар, и Lо Lих, LоDал, миришљав веLар, и шушLи лиDа,
и он9а је9ан јак вихор. И око мене је са9 :ора, DусLа, мрачна :ора, и
Dре9а мном је сLаза, и оDеL кука кукавица. И чујем шеLалицу саLа,
и она као :овори. „Јан-ко! Јан-ко!” и још нешLо, али не знам шLа. Све
је само мрачније, и 9рва се сDушLају и савијају, и сLаза је све ужа, и
све се мање ви9и, а нешLо се Dровлачи и Lешко корача. Та9а ја ви-
9им 9евојку, 9евојку какве само на сну 9олазе! Она се исDрави и Dо-
верљиво махну руком, и Lако слаLко каже моје име: „Јанко, Јанко”,
и он9а још нешLо, али не знам шLа, само осећам 9а је нешLо Dре9а-
но, Dоверљиво – љуJавно. Око ње нешLо JлешLи, и :ора се расLавља
и :иJа, и све мирише; и она се :иJа и све се више уDија у мене. Та9а
ја Dознам њу, Dознам Ђорђеву кћерку, и креDко, и 9у:о и значајно
јој сLе:нем руку. Али она има нешLо у руци шLо смеLа 9а се моја ру-
ка сљуJи с њеном, и ја о9вих је9но Dарче харLије. Гле шLа је са9 све-
Lа! И сви уDрли очи у Lо Dарче харLије, и сви ви9е 9а је Lо луLријска
оJвезница, и 9а се Jројеви свеLле и JлешLе, Lе се је9ва чиLају. Рекао
Jих 9а 9а су ми о9неку9 DознаLи Lи Jројеви, нарочиLо онај с ку-
куљицом и каDеLанским чином. А, није! То је Јоца 9окLор! Гле како
заљуJљено :ле9а у њу! Познајем, Dознајем! Знам све! Ено онај исLи
озJиљан Dо:ле9 на њему који сам јуче оDазио и коме сам се чу9ио!
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Дакле Lо ли је! Наравно! А :ле како се она харLија савила у фишек и
из ње се DросиDа злаLо! БлешLи се, шушLи и заноси ње:ов сјај, а
њих се 9воје све више :рле и љуJе! Али, о чу9а! Мени није нимало
криво ни жао, наDроLив: мило ми је! Нека, нека, узмиLе се, Jу9иLе
срећни, еLо вам новаца, еLо вам и мо: Jла:ослова! Ево, 9а вас овако
Dо сLарински Jла:ословим, овако као вла9ика унакрсL! Само шLо
ми је нешLо хла9но Dо лисLовима. Гле! А ко ми је меLнуо Dорцелан-
ско око на лисL? Та Lо је мрLвац! Јао, јао! Не мо:у 9а вичем. Ма… ма…

− Сине, окрени се на 9ру:у сLрану! (Лазаревић, 1961, сLр. 156–157).

Ученици 9оJијају за9аLак 9а усмерено и исLраживачки Dрочи-
Lају сан са за9аLком 9а заDазе акусLичке слике које се у њему
јављају и размисле о њиховим DоLенцијалним значењима. На-
кон Lо:а, DрисLуDа се анализи сна, у којој је 9оDушLено 9а учени-
ци слоJо9но износе своје Lумачење симJола исказаних у сну.

Сам DочеLак сна исDуњен је акусLичним сликама: кукање ку-
кавице и изJијање сахаLа. Ученици их из9вајају и раз:овара се о
њиховој симJолици. Кукавица је у нашој Lра9ицији DознаLа као
симJол несреће, а изJијање саLа (сахаLа) симJолизира Dролаз-
носL или су9Jинску Dре9о9ређеносL о9ређено: 9о:ађаја у живо-
Lу човека. ПоLенцирање месLа изJијања саLа, 9ва DуLа је на:ла-
шено 9а је Lо исDо9 кукавице, Dовезује ова 9ва симJола. Као 9а
ови акусLички симJоли из сна Dророчки указује на неку неDри-
јаLносL или несрећу која ће се 9есиLи :лавном јунаку. Раз:овор се
DоLом усмерава ка Dојави нових акусLичких знакова и њиховој
симJолици. Појављивање LоDло: миришљаво: веLра и шушLање
лиDе најављују DријаLне LренуLке, али јак веLар који 9олази, ви-
хор, све Lо разноси. Јунак се налази у DусLој мрачној :ори која
симJолично Dре9сLавља ње:ов унуLрашњи живоL и Dо9свесL, и
Dре9 њим је сLаза. Ње:ов DуL је о9ређен, али Lо није DуL среће и
осLварења жеља, он је не:аLивно коноLиран звуком кукавице.
Уочава се 9а Lај DуL DосLаје све ужи. Он је и мрачан, а Lама симJо-
лизира Lамну сLрану наше Dо9свесLи и смрL. ОJележен је 9рве-
ћем које се сDушLа и савија. Дрво је археLиDски симJол човекове
везаносLи за земљу и корене, 9акле, Lра9ицију, а у Јанковом слу-
чају Lо је ауLориLеL мајке. Указивање 9евојке на сLази емоLивно
је оJојено и указује на свесну заокуDираносL Јанка леDом 9евој-
ком, ћерком сLаро: Dоро9ично: DријаLеља чича-Ђорђа. Њена Dо-
јава DреLхо9но је, у сну, најављена LоDлим миришљавим веLром
и мирисом лиDе. И она сама мирише, а све око ње JлешLи. Све-
LлосL и Jлесак се суDроLсLављају мраку. Они се мо:у LумачиLи и
као симJоли који указују на свеLлу сLрану јунакове личносLи,
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ону која жу9и за LоDлином и љуJављу. ГиJање као риLмичан Dо-
креL љу9ско: Lела уноси извесну 9озу сексуалносLи у сан, Lе ука-
зује на на:онску Dриро9у јунаково: инLересовања за 9евојку. Ко-
ма9ић DаDира који Јанкова ћерка 9ржи у руци, у сну, омеLа 9а се
њихови 9ланови сDоје. МношLво свеLа који уDире очи у Lо Dарче
харLије, које се меLо9ом замене DреLвара у луLријску оJавезни-
цу, асоцира на неминовну јавносL везе. Јанку Lај свеL смеLа 9а
осLвари Dрисни конLакL са 9евојком. И на јави сDољашње окру-
жење Dре9сLавља DреDреку. Јунак инLуиLивно осећа 9а веза неће
наићи на о9оJравање ње:ово: најJлиже: окружења, у Dрвом ре9у
мајке за коју је јако везан. ПреLварање слова и окружења у нај-
Jоље: DријаLеља, Јоцу 9окLора, који заљуJљено :ле9а 9евојку,
Dо9свесни је чин механизма Dсихичке самоо9Jране. УнуLрашњи
конфликL се Dреноси и на сферу свесно: живоLа, јер Јанко каже
9а је и на јави ви9ео ње:ов заљуJљени Dо:ле9.6 ЉуJомора, која се
јавља, мора JиLи, у име DријаLељсLва, DоLиснуLа, Lе оLу9а и оно:
„Мени није нимало криво ни жао, еLо вам и мо: Jла:ослова!”
ПреLварање, о9носно, савијање харLије у фишек из ко:а се Dроси-
Dа злаLо, симJолични је DоказаLељ вре9носLи која је из:уJљена.
ПроJлемским DиLањем, како ученици схваLају симJолику злаLа
у сну, указује се 9восLруку коноLираносL ово: знака. БлешLавосL
и сјај злаLа су Dримамљиви и заносе, али 9ра:оценосL ово: меLа-
ла носи и извесну 9озу оDасносLи и DроклеLсLва. ЗлаLо DосLаје
ексDресивни знак који уDућује и на DосLајање сукоJа и Dо9воје-
носLи у Јанковој личносLи. ЕмоLивна вре9носL, љуJав вољене
жене, исDуњава човека, али за јунака DриDовеLке, Jез Jла:ослова
мајке, она DосLаје извор несреће и Lу:е. Јунаку је заLо DоLреJан
из:овор, самооDрав9ање, како Jи се о9рекао љуJави, и Lај из:о-
вор Dре9сLавља DреLварање најJоље: DријаLеља у суDарника, и
LоJожња жрLва, о9рицање о9 љуJави зара9 DријаLељсLва. Сан се
завршава осећањем хла9ноће Dо лисLовима. Хла9ноћа асоцира
на смрL и умирање. У сну, Јанко ви9и и Dорцеланско око које се
DреLвара у мрLваца. Повезивање ова 9ва Dојма није случајно. Око
је симJол моћи свевиђења, а ње:ово 9овођење у везу са Dорцела-
ном о9узима му живосL и 9инамику, Lо је „свеви9еће мрLво око”.
На Dсихолошком Dлану, завршеLак сна указује 9а је је9ан 9ео ју-
нака JесDовраLно несLао, Lо је 9ео ње:ове личносLи који је емо-

6 Зорић у сLу9ији „ПросLор и време у Лазаревићевој DриDовеци Ве�ар” заDа-
жа како 9уховни DросLор оLкрива заLвореносL Јанкове личносLи и чињени-
цу 9а „DријаLељсLво Dрема Јоци 9окLору 9оJрим 9елом Dочива на 9волич-
носLи” (Зорић, 1999, сLр. 111). 
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Lивно везан за 9евојку. И сам чин Jуђења Dсихолошки је нијанси-
ран. Јанко се Jу9и DоDуL мало: 9еLеLа, које 9озива мајку: „Ма…
ма…” Начин Jуђењa, који није својсLвен о9раслом и зрелом чове-
ку, Dоказује колико је велика ње:ова несамосLалносL и емоLивна
незрелосL. Мајка је Lу 9а оLера сLрах и кошмаре, 9а DовраLи Dо-
љуљан осећај си:урносLи. Из изложено: Lумачења сна, може
DроисLећи 9а вихор у сну симJолично не Dре9сLавља неку сDо-
љашњу DреDреку љуJави, већ 9а означава јунакову Dо9свесну
сDознају 9а неће JиLи у сLању 9а се изJори за своју љуJав и оLво-
рено усDроLиви ауLориLеLу мајке.7

Наве9ени DосLуDак анализе сна у DриDовеци „ВеLар” Dре9сLа-
вља само је9ан о9 начина ње:ово: DоLенцијално: Lумачења. На-
сLавник Dо9сLиче ученике 9а слоJо9но износе своје сLавове, ми-
шљења и асоцијације, имDлициране симJолима који се у сну јав-
љају. У овим се:менLима књижевне анализе нема Dо:решних
о9:овора. СлоJо9а у исDољавању мишљења, које је DоLкреDљено
се:менLима из књижевно: LексLа, развија машLу, креаLивносL и
слоJо9у ко9 ученика и сLавља их у Dоложај сара9ника, који ак-
Lивно учесLвују у инLерDреLацији књижевно: 9ела. Ученик Lако
DосLаје креаLор DоLенцијалних Lокова инLерDреLације, Jу9ући
9а својим о9:оворима оLкрива и нека нова месLа нео9ређеносLи
у сложеној и вишезначној сLрукLури књижевно: LексLа.

РЕТРОСПЕКТИВА, ОМАШКЕ И СИНТАКСИЧКА 
СТРУКТУРА РЕЧЕНИЦЕ ПСИХОЛОШКЕ 
ПРИПОВЕТКЕ

Поре9 снова, унуLрашње: моноло:а и инLросDекције, као је9но
о9 сDецифичних сLилских оJележја DриDове9ачко: DосLуDка у
Dсихолошкој DриDовеци, јављају се и реминисенције исказане у
оJлику реLросDекције или реLросDекLиве. РеLросDекLива Dре9-
сLавља DосLуDак којим се DриDове9ач из LренуLка са9ашњосLи
враћа уназа9, у DрошлосL, сећајући се неко: 9о:ађаја. Било који
сDољашњи Dово9, наиз:ле9 и сасвим Jаналан и Jезначајан, може
9а означи DочеLак реLросDекLиве и изазове сећања. Нејасну Dси-

7 И савремени DсихијаLри и DсихоLераDеуLи, са више:о9ишњим искусLвом
ра9а, DоDуL Вла9еLе ЈероLића, указују „на мношLво DсихоDаLолошких оJрLа
ко9 оJа Dола, нарочиLо ко9 мушкараца, Dосле њихових рђавих искусLава са
својим мајкама у Dоро9ичној сре9ини” (ЈероLић, 2010, сLр. 135).
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холошку 9ефинисаносL Lо: LренуLка оDисао је, DоDуL мо9ерних
Dсихоло:а, Иван Цанкар на самом DочеLку DриDовеLке „ДесеLи-
ца” која се чиLа и анализира у DеLом разре9у основне школе
(Цанкар, 1951).8 Ти накна9но, DуLем реLросDекLиве, исDричани
9о:ађаји који се Dовезују са основним Lоком ра9ње у DриDовеци,
Dоказују 9а у свесLи јунака исLовремено е:зисLирају и DрошлосL
и са9ашњосL. 

Као Dример, какву уло:у као сLилско оJележје DриDове9ачко:
DосLуDка Dсихолошке DриDовеLке има реLросDекLива, Dослужи-
ће нам DриDовеLка АнLонија Исаковића „Кашика”9 (Исаковић,
1966). Током Lумачења DриDовеLке ученици анализирају њене
LемаLске слојеве и ра9њу у којој 9ва DарLизана, СLанко и Зоћа,
носе 9ру:овима у чеLи Jакрач кајмака. Измучени и :ла9ни они се
Jоре 9а исLрају, не Dоклекну, и не узму кајмак из Jакрача. УзеLи,
значило Jи из9аLи 9ру:ове у чеLи. Јунаци, мучени :лађу 9о :ра-
ница физичке из9ржљивосLи, је9ан на 9ру:о: DреJацују криви-
цу, међусоJно се оDLужују, иако се највећа JорJа во9и у њима са-
мима. На врхунцу свађе са СLанком, Зоћa се сеLио 9о:ађаја из
своје DрошлосLи, који се 9есио у Херце:овини:

„ЧеLа је за соJом вукла мно:о :ла9них 9ана. Поре9 реке наишли су
на DусLу камену кућу. Зоћа је Dронашао 9ве леје мла9о:а лука; Lек
шLо је никао; DочуDао је скоро целу леју и наDунио LорJу. Поло-
мљена Dера мла9о:а лука вирила су из LорJе; она су :а из9ала. А
Dосле чеLна конференција, најмучнији LренуLак у живоLу, знао је
унаDре9 све шLа ће рећи…” (Исаковић, 1966, сLр. 14).

Наве9енo сећање има функцију 9а Dокаже шLа се 9ешавало у
Зоћиној измученој унуLрашњој личносLи. Ученицима ће JиLи

8 „Понека9 мрачно и Lешко Dа9не човеку на 9ушу Lихи нејасни сLрах, који му
о9узме сву сна:у, сву ра9осL, све Dоуз9ање. Горчине свако9невно: живоLа
о9је9ном DосLану силне, несносне; јави се савесL, у9ари Dо срцу као чеки-
ћем и сви :реси, и они најмањи, већ заJорављени, изиђу Dре9 очи. ЗашLо
живеLи 9аље? Па све је, све, све је из:уJљено… И Jојажљива рука 9ршћући се
Dружа за руком DосесLримом, Dлашљиво око се оJазире и Lражи DријаLељ-
ски Dоз9рав.

Тај LренуLак није суђен само човеку који је Dрешао 9у: DуL и већ слуLи смрL
и :роJ. У најлеDше јуLро 9уне хла9ноћа на 9ушу, Lако 9а све мисли Dа9ну на
Lле као 9а су о9 камена. Закуца :воз9еним DрсLом у весело вече у Jучном
9рушLву; рука која је 9ржала чашу клону, очи се рашире, смех се сле9и на ус-
нама… Тако и 9еLе Dонека9 усре9 мирне и:ре врисне, уз9рхLи и у неDојмљи-
вом сLраху Dривије се уз мајку” (Цанкар, 1951, сLр. 33).

9 ПриDовеLка „Кашика” АнLонија Исаковића чиLа се и анализира се у се9мом
разре9у основне школе. 
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лакше 9а схваLе каквом је унуLрашњем DриLиску он Jио изло-
жен, Jу9ући 9а је већ је9ном оDLужен за нелојалносL чеLи, шLо је
равно из9аји. Зоћа је заLо СLанково DрисусLво 9оживео као неDо-
верење DреLDосLављених и 9ру:ова у сеJе, а Jакрач као иску-
шење коме мора 9а о9оли, Dа макар :а Lо кошLало и живоLа.

И DсихоаналиLичко учење о омашкама,10 као о озJиљним 9у-
шевним ра9њама које су израз неко: са9ржаја и значења и имају
озJиљан Dсихички циљ, нашло је своју Dримену и оDрав9ање
Dриликом Lумачења и анализе Dсихолошке DриDовеLке. Омашке
у књижевном 9елу нису случајносL, ниLи су Dроизво9 :решке Dи-
сца у Dисању и случајно: за9ржавања Lе омашке као :решке у :о-
вору Dриказано: лица. Омашке у :овору књижевних ликова има-
ју циљ 9а нам учине нешLо разумљивим, 9а се заDиLамо шLа Jи
Lо мо:ло JиLи: 9а ли је мож9а омашка на:овешLај 9а је јунак расе-
јан или уморан, љуL или узJуђен, срећан или DоLишLен… ЗаLо је
њихова анализа нарочиLо о9 значаја Dриликом анализе ликова и
Dомаже ученицима 9а Dроникну у њихов каракLер, јер во9и ка
разумевању унуLрашње моLивисаносLи сDољашњих DосLуDака
који усмеравају Lокове ра9ње у књижевном 9елу.

Психолошка DриDовеLка се о9ликује и сDецифичном синLак-
сом реченице, којом се изражава :оворна инLеракција ликова и
омо:ућава исDољавање њихових каракLерних осоJина, као и
Dо9свесних сLрахова који Dосре9сLвом верJализације излазе на
Dовршину. Лексика, оJлици и синLаксичко усLројсLво реченице,
имDресивна и ексDресивна сLрана :овора, Dомажу 9а се изрази
социјална DриDа9носL лика, ње:ова кулLура и 9оживљајно сLање
у коме се налази. Преко формулације реченица сазнаје се мно:о
о 9ушевним Dреживљавањима јунака. АуLори Dсихолошких Dри-
Dове9ака су не:овали неDоLDуне и елиDLичне форме, нарочиLо у
9ијалозима и монолозима, како Jи изразили сукоJе и ломове
који се о9вијају у унуLрашњој сфери личносLи. ЗJркане и Dро-
Lивречне мисли верJално се исDољавају у ви9у краLких, неDоL-
Dуних, чесLо и ло:ички чврсLо неDовезаних исказа. Ко9 Лазаре-
вића у DриDовеци „Све ће Lо наро9 DозлаLиLи”,11 :лавни јунак
Бла:оје казанџија чека рањено: сина 9а се враLи са фронLа кући.

10 Фрој9 је исLицао 9а Dесници корисLе омашку у :овору као сре9сLво Dеснич-
ко: Dриказивања, 9а је намерно изво9е и смаLрају 9а она има свој смисао,
као и 9а се о омашкама у :овору може више сазнаLи о9 Dесника не:о о9 фи-
лоло:а и DсихијаLра (Frojd 1964).

11 ПриDовеLка Лазе Лазаревића „Све ће Lо наро9 DозлаLиLи” чиLа се и анали-
зира се у осмом разре9у основне школе.
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На DрисLанишLу, 9ок чека лађу, он раз:овара с каDеLаном који
чека жену. Бла:оје :овори исDреки9ано, неDовезано, скаче с Lеме
на Lему, DосLавља DиLања, не чекајући на њих о9:овор. Ње:ов :о-
вор је Dосле9ица мисаоно: Lока који не може 9а се усре9сре9и,
јер Jи Lо значило увиђање исLине и Dраво: сLања сLвари.

Посре9сLвом краLко: о9ломка из 9ијало:а каDеLана и Бла:оја
казанџије12 мо:уће је ученицима DоказаLи неке о9 сLилских ка-
ракLерисLика реченице у Dсихолошкој DриDовеци, DоDуL: 

1) 9елимично: или DоLDуно: неисказивања суJјекLа, 

2) елиDLичносLи, 

3) и уDиLне или узвичне инLонације реченице са циљем изража-
вања унуLрашњих Dреживљавања јунака. 

Ученици на различиLим фазама школовања различиLо разуме-
ју језик Dсихолошке DриDовеLке, Dа је мо:уће DосмаLраLи како
књижевни језик 9елује на њихову машLу, који се кру:ови асоција-
ција ослоJађају из меLафоричке консLрукције речи, како ученици
оLкривају сLилски маркиране речи и изразе у умеLничком 9елу и
како DосLају свесни о9ређених сLваралачких DосLуDака у језику.
Да су ова исLраживања мо:ућа, указивали су лин:висLи још Dо-
чеLком 9ру:е Dоловине 9ва9есеLо: века, јер језик, Dоре9 Lо:а шLо
је у служJи ексDресије и имDресије, носи и сLваралачку Dоруку.
Књижевни језик заLо о9сLуDа о9 :рамаLичке норме и има у сеJи
о9ређен сLеDен 9евијације (СLанкјевич, 1963). Језик којим је наDи-
сана умеLничка DриDовеLка Dосе9ује, као и сам сLил књижевно-
умеLничко: 9ела, о9ређену афекLивну вре9носL. Мисао и израз
као сLилске каLе:орије, нису сLаLичне, заувек 9аLе, каракLерише
их новосL, неочекивано и смело (Katnić-Bakaršić, 1999). И афекLив-
носL језика може JиLи Dре9меL анализе у Dсихолошкој DриDове-
ци. Реч је о размаLрању које укључује и анализу разних :рамаLич-
ких каLе:орија (именица, заменица, Dри9ева, :ла:ола…), заLо шLо
у књижевном LексLу уDраво оне 9оJијају афекLивну вре9носL и
оJо:аћују се новим значењима. Преко синLаксичких осоJеносLи
реченица које су сLрукLурално Lкиво књижевноумеLничко: Lекс-
Lа, мо:у се анализираLи и осоJеносLи ауLорово: Dрозно: сLила.
„ПреDознаLљивосL и сLилска маркираносL о:ле9ају се на Dољу

12 − А :9е је рањен?

− Бо:ами не знам. Не знам – Jа9ава! Писао ми је, исLина, ње:ов 9ру: Јоле, али
ја сам заJоравио. Смешна имена Lамо. Ево Dисма! У 9ве JорJе – у 9ве… (Лаза-
ревић, 1961, сLр. 131).



СТИЛСКА ОБЕЛЕЖЈА ПРИПОВЕДАЧКОГ ПОСТУПКА У ПСИХОЛОШКОЈ ПРИПОВЕЦИ…

МИРЈАНА М. СТАКИЋ 543

реченице: у њеном оJлику, 9ужини и склоDу, као и у сDецифичној
риLмичносLи” (СLакић, 2014, сLр. 133). 

ЗАКЉУЧНА 
РАЗМА-
ТРАЊА

Анализирање сLилских оJележја DриDове9ачко: DосLуDка Dси-
холошке DриDовеLке у Dроцесу насLавно: Lумачења не Dре9сLа-
вља извојену и сLро:о раз:раничену еLаDу њене инLерDреLације.
Оно је сасLавни 9ео њено: целовиLо: насLавно: Lумачења, ма9а
је у Lра9иционалној меLо9ичкој лиLераLури 9оминирало ми-
шљење 9а сLилске анализе Dре9сLављају завршну еLаDу анали-
Lичко: Dроцеса. И 9анас се у насLавној Dракси осећају Dосле9ице
оваквих сLавова, јер се осLаје на 9еклараLивним изјавама и Dро-
сLом именовању сLилских сре9сLава или форми DриDове9ања,
Jез уочавања њихове умеLничке функције. У конLексLу Lумаче-
ња не само Dсихолошке DриDовеLке, већ Jило ко: Dрозно: књи-
жевно: 9ела, анализа сLилских оJележја DриDове9ачко: DосLуD-
ка инLе:рисана је у целовиL и не9ељив Dроцес насLавно:
Lумачења. СLеDен њене сложеносLи зависи о9 рецеDцијских и
инLелекLуалних мо:ућносLи ученика на о9ређеном узрасLу
школовања и само: књижевно: LексLа који се инLерDреLира.
Рецимо, сложенији LиDови инLерDреLације, који изискују Dсихо-
лошки DрисLуD Dри анализи сLилских и DриDове9ачких каLе:о-
рија у књижевноумеLничком LексLу, мо:ући су Lек на сре9њо-
школском узрасLу, ка9а су ученици у 9овољној мери уDознаLи са
елеменLарним сазнањима мо9ерне Dсихоло:ије. По:решно је
DосLављаLи Dре9 ученике захLеве који Dревазилазе њихове мо-
:ућносLи, јер у сиLуацијама ка9а нису у сLању 9а 9оживе 9ело и
разумеју значењске слојеве умеLничко: LексLа, они DосLају не-
заинLересовани. Наве9ено не значи 9а се анализа сLилских оJе-
лежја DриDове9ачко: DосLуDка не Dримењује у основној школи.
НаDроLив, DоLреJно је конLинуирано осDосоJљаваLи ученике 9а
уочавају DриDове9ачки DосLуDак и вре9нују ексDресивна свој-
сLва умеLничко: LексLа. Анализа DриDове9ачко: DосLуDка Dреко
форми казивања у књижевном LексLу, у свом најелеменLарни-
јем оJлику, Dримењују се и у млађим разре9има основне школе,
ка9а је DоLреJно раз:овараLи о Dсихолошкој физиономији лико-
ва осLвареној Dосре9сLвом :оворне каракLеризације. У сLаријим
разре9има, инLерDреLација Dрозно: књижевно: 9ела нео9војива
је о9 језичких и сLилских каракLерисLика LексLа, и DриDове9ач-
ко: DосLуDка Dреко које:а су они умеLнички оJликовани. А ка9а
је реч о Dсихолошкој DриDовеци, у којој је сва сDољашња ра9ња
Dројекција оно:а шLо се зJива у свесLи и Dо9свесLи ликова, сLил-
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ским оJележјима DриDове9ачко: DосLуDка Dрилази се као мар-
кираним сLрукLуралним елеменLима који у књижевном LексLу
изазивају 9оживљаје, емоLивне реакције и есLеLске су:есLије
ученика, који ће JиLи основа целокуDно: 9оживљајно: и Dсихо-
лошко: сLановишLа у Dроцесу насLавно: Lумачења. 
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SUMMARY STYLISTIC FEATURES OF NARRATIVE PROCEDURE IN A PSYCHOLOGICAL 
SHORT STORY IN THE CONTEXT OF TEACHING INTERPRETATION

The paper investigates the stylistic features of narrative proce-
dure in a psychological short story in the context of its
interpretation in the teaching of the Serbian language and literature.
The narrative procedure in a psychological short story is character-
ized by the use of the first person in narrating, that is I form, an
interior monologue and direct interior monologue, dreams, over-
sights and introspective. It is also characterized by a particular
sentence structure, of often incomplete and elliptical form, used to
express the conflicts going on in characters' inner sphere and verbal
interaction between the characters. The narrative procedure applied
in a psychological short story indicates that its plot is subdued to the
internal psychological experiences. During the interpretation of a
psychological short story students, through the interpretation of
stylistic and narrative procedures, are directed and encouraged to
discover complex and often hidden psychological mechanisms which
spur the characters to act, influence their behavior, verbal expres-
sion and mutual relations. The interpretation of language signs
which may have psychological and semantic potential leads to the
revealing of unconscious internal psychological processes and mech-
anisms which take place within a literary character. 

KEY WORDS: stylistic features, narrative procedure, language sign, psychological
short story, teaching interpretation.


