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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕПОСАВИЋУ – ПРИЗРЕН

ПСИХОЛОШКЕ И МОРАЛНЕ 
ПРОТИВРЕЧНОСТИ КЊИЖЕВНИХ ЈУНАКА

У ПРОЗИ ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

САЖЕТАК. Предмет истраживања овог рада јесу ликови драмски конципираних
јунака у приповеткама Лазе К. Лазаревића. Истражују се јунаци који
страдају као жртве сопствених нерешених конфликата или услед спо-
љашњих околности на које не могу утицати, а чије су жртве. Уважавају-
ћи достигнућа психоаналитичке књижевнонаучне методе, као и ставо-
ве, првенствено Јунга, Адлера, Хорнајеве, Креча и Крачфилда, те доса-
дашњих истраживача прозног стваралаштва Лазе Лазаревића, истра-
живањем смо обухватили јунаке приповедака и „Све ће то народ позла-
тити“. Циљ овог рада јесте осветљавање литераризације конфликата и
психолошких одбрамбених механизама у Лазаревићевој прози, као и
указивање на особености и вредности наративног поступка аутора у
психолошком обликовању ликова, захваљујући којима се и сматра
творцем српске психолошке приповетке. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: приповетка; конфликт; одбрамбени механизми; самоисказивање; иро-
низација; сценичност. 

Уви9 у @ри@ове9ачку @розу Лазе К. Лазаревића 9оказује 9а је
@ре9меN инNересовања ово: ср@ско: реалисNе Kио @рвенсNвено
@оје9инац и ње:ов унуNрашњи свеN. Захваљујући ком@лексној
@оеNици ње:ове @розе, афирмисан је као је9ан о9 најKољих сNи-
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Ра9 је @римљен 30. маја 2018, а @рихваћен за оKјављивање на сасNанку Ре9акције ЗKорника о9р-
жаном 21. јуна 2018.
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лисNа у ср@ској реалисNичкој књижевносNи, који је @ри@овеNку
учинио ком@лексијом. Ње:ова @ри@овеNка не на:лашава @реви-
ше фаKулу, 9ешавања и социјалне @рилике у 9рушNву, већ чове-
кова @сихичка сNања @роузрокована различиNим уNицајима и
сиNуацијама. Проницљиви @осмаNрач и врхунски @ознавалац
љу9ске 9уше, Лазаревић вешNо @онире у @сихоло:ију и уну-
Nрашњи свеN својих јунака.

У књижевној исNорио:рафији 9о са9а је исNицана разновр-
сносN умеNничких квалиNеNа @розе ово: @исца са најчешћим
осврNом на @сихолошко @орNреNисање ликова, @а у Nра9ицио-
налној криNици важи за Nворца ср@ске @сихолошке @ри@овеNке.
Лазаревић је, како наво9и Милора9 Нај9ановић, @ознавао менNа-
лиNеN @аNријархалних @аланчана и @сихоло:ију инNелекNуалаца
@ореклом из @аNријархалне сре9ине (Нај9ановић, 1962, сNр. 102).
У својим @ри@овеNкама он не „:лорификује кулN слоKо9е, не:о
кулN @ошNења, и не 9иви се оном ко је му9ар, већ ко је чесNиN“
(Кашанин, 1977, сNр. 120), Nе у ње:овој @рози имају @римаN у@раво
морални @роKлеми. Душан Иванић, као квалиNеN Лазаревићеве
@розе исNиче је9инсNво „ком@лекса @оје9инац/@оро9ица, форми
изла:ања (9оминација @рво: лица, о9носно сказа), сNилску @оли-
фоносN 9о високе арNифицијелносNи, изузеNно развијено кон-
фликNно јез:ро, […] и 9ва @реNежна исхо9а ра9ње – @реоKражај и
@ромена или сNалносN и @ро@а9ање“ (Иванић, 1996, сNр. 83).

ПовраNак је9инке @ре9сNавља 9ушевно или морално исцеље-
ње. Поје9инац се након сNран@уNице враћа @оро9ици, или широј
заје9ници, и увек сеKи. „Лазаревић 9уKоко верује 9а је човек у су-
шNини, у самом корену сво:а Kића 9оKар, а 9а се је9ино осамље-
ници, о:резли у @ороку, не 9ају @о@равиNи“ (Јовичић, 1978,
сNр. 58). Оно @о чему се разликује @роза ово: ауNора у о9носу на
@розу ње:ових савременика јесNе не9осNаNак криNике KирокраN-
ско: @ореNка и зеленашко: ка@иNала. Иако склон и9еализацији
@аNријархално: свеNа и ње:ових вре9носNи, Лазаревић је @рви
ср@ски @исац који је, како наво9и Јован ДереNић, изразио мо9ер-
ну ин9иви9уалисNичку @сихоло:ију и 9ао су9Kину инNелекNуал-
ца у нашем 9рушNву (@о@уN само: @исца), склон сенNименNалним
сањарењима и заљуKљивању на @рви @о:ле9, раза@еN је између
Nежњи за ин9иви9уалном слоKо9ом и сNро:их захNева сNарин-
ско: морала (ДереNић, 2011, сNр. 828). Ње:ов @сихолошки @осNу-
@ак оKележава за@ажање и ре:исNровање 9уKинских @сихоло-
шких @роцеса, који се манифесNују је9ва ви9љивим и Nешко уоч-
љивим физичким @окреNима или језичко-:оворним црNама.



ПСИХОЛОШКЕ И МОРАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ КЊИЖЕВНИХ ЈУНАКА У ПРОЗИ ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

РАИСА Ј. ЦВЕТКОВИЋ 251

ЗаNо је ње:ов израз @ре:нанNан, јез:ровиN и су:есNиван, са нео-
Kично Kо:аNим асоцијаNивним значењима (Живковић, 1994,
сNр. 241). Лазаревићева сNваралачка @ројекција „рачуна са укр-
шNајем @роNивречносNи шNо нам их 9оноси свако9невни живоN.
Таква књижевносN, као и свако 9ру:о @исање засновано на @оеNи-
ци реализма, @рво о@ажа и @осмаNра свеN, @оNом :а о@исује, @о-
нире у ње:а и Nако :а, о@исом и анализом, Nумачи“ (ПанNић, 2015,
сNр. 109). При@овеNке Лазе Лазаревића су „снажна @реNхо9ница
мо9ерне књижевносNи, а њихова не@осре9на кое:зисNенција са
зрелим реалисNима, Nо је @ре@лиNање и @рожимање више сNил-
ских оKразаца које је рушило сNро:е и Nеоријски @осNављене :ра-
нице између великих књижевних е@оха“ (Јеврић, 2017, сNр. 457).

Проза Лазе Лазаревића изазовна је за нова чиNања, Nе је у ис-
Nраживањима крајем XX и @очеNком XXI века уNемељеним на
мо9ерним меNо9олошким @рисNу@има Лазаревићева @ри@овеN-
ка веома @о@уларна. О ефекNу е@ифаније у Лазаревићевој @рози,
као @реоKражају у каракNеру, који насNаје ка9а уочимо @реовла-
9авање Kожанско: @ринци@а у човеку, @оKе9у скромносNи, 9аре-
жљивосNи, 9оKроNе и љуKави @рема Kлижњима @исала је Горана
Раичевић (Раичевић, 2007, сNр. 110–111). ЛиNераризацију е9и@ал-
не мајке у Лазаревићевој @рози @ре@ознали су Зоран Глушчевић
(1998), Дра:ан Бошковић (2007) и СвеNлана Томић (2014). Дра:ана
Вукићевић је у @рози Лазе Лазаревића уочила фи:уру каNахрезе
(која Kи оKје9инила @роNивречносNи и 9ала @раво различиNим
чиNалачким @роценама), као „Nро@ 9уше, мрNво чворишNе, о9-
Kрану језика склоно: номинализацијама и класификацијама, на-
чин 9а се @ризна неизразивосN @неуме (9аха или 9уха), @сихе
(виNално: @ринци@а)“ (Вукићевић, 2011, сNр. 120–121). ДеNаљнија
исNраживања Лазаревићеве @розе са @рименом искусNава нара-
Nолошке криNике налазе се у ра9овима Снежане Милосављевић
Милић, која @осеKно освеNљава Nи@ове и уло:е @ри@ове9ача (на-
раNора и нараNера), @рисусNво вирNуелно: нараNива, лиNерариза-
цију Kолесника, @рисусNво Фрој9ово: конце@Nа Das Unheimliche,
чиNање неизрециво: и неис@ри@ове9ано: (Милосављевић Ми-
лић, 2014).

У овом ра9у, ослањајући се @рвенсNвено на меNо9оло:ију @си-
хоаналиNичке криNике, исNражујемо Лазаревићеве сNраNе:ије у
оKликовању моралних и @сихолошких @роNивречносNи у 9рам-
ски конци@ираним јунацима у @ри@овеNкама „ШваKица“, „Ве-
Nар“, „ВерNер“ и „Све ће Nо наро9 @озлаNиNи“.
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У @ри@овеNкама Лазе Лазаревића јасно је уочљив 9рамски Nок
ра9ње, који @о9разумева сукоK којим је оKухваћен @оје9инац или
@оро9ица. СукоKи се о9вијају између 9ве личносNи, личносNи и
околине, или је сукоK у самом @оје9инцу расNрзаном између су-
@роNсNављених емоција или живоNних Nежњи (Солеша, 2014,
сNр. 51). Љу9ске жеље, инNереси или уKеђења свако9невно се су-
коKљавају са инNересима околине. Како су сукоKи између љу9и и
околине :оNово свако9невни Nако су и конфликNи унуNар @оје-
9инца инNе:рални 9ео љу9ско: живоNа. ВрсNа, 9омеN и јачина
конфликаNа су у већој мери условљени цивилизацијом у којој се
живи. Уколико је она у фази Kрзо: мењања @ре@уна конNра9ик-
Nорних :ле9ишNа и начина живоNа, @оје9инац се о@ре9ељује за
вишесNруке и Nеже изKоре. Поје9инац је елеменаN 9иференција-
ције. ШNо су већа заје9ница, конзерваNивне @ре9расу9е и @рвен-
сNво колекNивних факNора, Nим више се @оје9инац морално и 9у-
ховно унишNава и Nиме се заNвара је9ини извор за морални и 9у-
ховни на@ре9ак социеNеNа. Тиме на@ре9ује само 9рушNво и све
колекNивно у @оје9инцу, 9ок је ин9иви9уално у @оје9инцу осуђе-
но на @ро@асN, Nј. на @оNискивање, Nе 9ос@ева у несвесно и Nамо се
ле:иNимно @реоKражава у @ринци@ијелно лоше, у 9есNрукNивно
и анархично (Јун:, 2009, сNр. 104). Поје9инац се може сNо@иNи са
заје9ницом или @осNаNи не@омирљиви ин9иви9уалисN, @осNаNи
9рушNвено Kиће или @усNињак. Лазаревић Nако оживљава велике
љу9ске емоције и @оNресне сцене, узKу9љивим @осNу@цима се
уживљава и веома вешNо о@исује @реломне или Nра:ичне Nре-
нуNке у љу9ском живоNу.

У мо9ерној @сихоло:ији, @рема Фрој9у, смаNра се 9а основни
конфликN лежи између љу9ских инсNрукNивних на:она и њихо-
ве ле@е жу9ње за за9овољењем и сре9ине која Nо онемо:ућава
(@оро9ица или 9рушNво). „Према Фрој9у, основни конфликN је
универзалан и у @ринци@у се не може решиNи: све шNо се може
ура9иNи је Nо 9а се 9ође 9о Kољих ком@ромиса или Kоље конNро-
ле“ (Хорнај, 2005, сNр. 20). РазличиNе Nеорије личносNи износе ра-
зличиNе оKлике конфликаNа: су@роNне сна:е између и9а, е:а и су-
@ере:а (Фрој9); осећање мање вре9носNи насу@роN Nежњи ка са-
вршенсNву (А9лер); нес@ојиве неуроNичне @оNреKе, које на:оне
осоKу 9а исNовремено Nежи 9а Kу9е са 9ру:има, 9а их на@а9а и 9а
Kу9е независна о9 њих (Хорнајева), жеља за слоKо9ом и изража-
вањем со@сNвене личносNи насу@роN сNраху о9 изолације (Фром),
конфликNни захNеви сложених међуљу9ских о9носа (Саливан)
(Креч и Крачфил9, 1973, сNр. 667). После9ице конфликаNа зависе
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о9 @риро9е конфликаNа, сиNуације у којој је насNао и Nолеранције
@оје9инца @рема фрусNрацији. ПосNоје и ин9ирекNни ефекNи
конфликаNа као шNо је насNанак анксиозносNи условљене у:ро-
жавањем само@ошNовања, осећањем кривице и сNраха о9 казне.

Лаза Лазаревић Nуђа 9ушевна сNања није о@исивао својим ре-
чима. Јунаци ње:ове @розе се самоисказују 9ијало:ом, моноло-
:ом, ћуNањем или сном. Лазаревић је @ре9сNавио Nи@ове као н@р.
у @ри@овеци „Школска икона“ Nи@ фанаNично: свешNеника, Nи@
енер:ичне, @осесивне, е9и@алне мајке 9аN је у @ри@овеци „Ве-
Nар“, Nи@ слаKића у @ри@овеци „ВерNер“, немирни али @ре9узи-
мљив Nи@, KунNовник, у @ри@овеци „Он зна све“. Јунаци @ри@ове-
9ака „ШваKица“, „ВерNер“, „ВеNар“, „На Kунару“ (Арсен), @ре9сNа-
вљају Nи@ове љу9и Kез своје воље. Говорећи о @ри@овеNкама Лазе
Лазаревића, ВелиKор Гли:орић исNиче 9а је Лазаревић у својим
@ри@овеNкама улазио у љу9ску @сиху, шNо је Nа9а Kила реNкосN у
ср@ској @рози. Умео је 9а емоNивно у@ечаNљиво о@ише оно сNање
које називамо @сихозом. То сNање је у ње:овом о@ису @уно 9ра-
маNичне на@еNосNи. Сви Nи о@иси су месNа која у највећем узKу-
ђењу 9рже чиNаоца (Гли:орић, 1954, сNр. 168).

При@овеNке „ШваKица“, „ВеNар“ и „ВерNер“ су @риче о неосNва-
реним љуKавима, које су Kиле с@уNане @аNријархалним нормама,
или моралним схваNањима, али и слаKосNима :лавних јунака. У
„ШваKици“ унуNрашња 9рама :лавно: јунака је и извор 9рамско:
сукоKа. Миша Маричић је жрNва својих @аNријархалних @ре9ра-
су9а којима роKује, а које јасно @рецизирају о9нос и 9ужносN @о-
је9инца @рема колекNиву. КонфликNи су чесNо @овезани са уKе-
ђењима, веровањима или моралним вре9носNима. Рас@ознава-
ње конфликаNа Kи @о9разумевало 9а имамо развијена со@сNвена
схваNања о вре9носNима. Веровања, која су само @реузеNа о9 9ру-
:их, а која нису 9ео нас самих, Nешко 9а мо:у 9а изазову конфлик-
Nе или 9а Kу9у во9ећи @ринци@ @ри 9оношењу о9лука (Хорнај,
2005, сNр. 19). У оквиру Nо:а, све шNо је Nуђе не може KиNи @рија-
Nељски насNројено @рема @оје9инцу, Kило 9а је Nо сNрана 9ржава,
или сNрана кулNура или жена сNранкиња. ЉуKав изван колекNи-
ва, @оро9ице, ро9Kине или нације је равна из9ајсNву. Уоквирен
Nаквим сNавовима, Миша Маричић о9Kацује љуKав са сNранки-
њом, након 9у:е и Nешке KорKе са самим соKом. СукоK љуKави
@рема жени и ро9ољуKљу, рађао је @аралелно и сNрах, који је ло-
мио и колеKао :лавно: јунака, 9ово9ећи :а на крају 9о самока-
жњавања. На самом @очеNку @ри@овеNке јунак на:овешNава Kек-
сNво о9 љуKави. Јунак има 9ве о@сесије, је9на је Ана, 9ру:а је Ср-
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Kија. Он @ише @исма свом @оKраNиму, који је за@раво ње:ов
9војник, ње:ово 9ру:о „ја“. У @исмима, која @раNе хроноло:ију
неосNварене љуKави, он @ре9сNавља своју инсNиNуционализова-
ну савесN, која смаNра 9а је ро9ољуKље верносN, а не љуKав. Тако
9а се СрKија може волеNи само Ср@кињама, Kило каква 9ру:а мо-
:ућносN значила Kи из9ају. Не@омирљиве су@роNносNи, са којима
је суочен :лавни јунак, 9ово9е 9о ње:ове Nра:ичносNи, коју оN-
крива ова љуKавна Nра:е9ија. На самом @очеNку он слуNи Nра:ич-
ни љуKавни рас@леN. Нај@ре, као 9а :а :ризе савесN шNо на њу ми-
сли, Kранећи се како нема нишNа са њом. ЗаNим се Kрани 9а је Nо
само и:ра, ма9а @аNријархално о9:ојен, смаNра 9а се свака љуKав
мора крунисаNи Kраком. ПријаNно му је с њом, али Nо шNо осећа
не Kи се мо:ло назваNи љуKављу и @окушава 9а оKећа сеKи како ће
се чуваNи Kило каквих изјава. Јунак је @окушавао 9а оKјасни своје
о9рицање о9 љуKави и 9а је @оNисне и о@рав9а разликом у :о9и-
нама. Покушава 9а оKјасни и осмисли разло: зашNо се о9риче љу-
Kави која :а све више оKузима и коју исNо Nолико @оNискује. „Да-
ље о9 мене! Имам ја својих @ослова. Ја сам СрKин, ја имам сNару
маNер, ја имам свој за9аNак — зар којеко 9а ме смеNа!“ (Лазаре-
вић, 1956, сNр. 13). Осећање 9ужносNи, о9:оворносNи и з9раво: ра-
зума не сме 9а о9несе романNичарски занос који је не9осNојан
озKиљно: човека. Миша Маричић омаловажава љуKав. ПрисуNни
конфликN ко9 :лавно: јунака условиће @ојаву о9KрамKено: меха-
низма, рационализације.2 „О9авно Nи нисам @исао @исма Kез
ʼсвионе косицеʼ, ʼ@орумењених и @оKле9елих оKрашчићаʼ,
ʼмалених ручица 9а их @ровучеш кроз и:лене ушиʼ, ̓ @оNока суза и
уз9исајаʼ […] Хвала Kо:у, кажем Nи, је9ва је9ном о@амеNих се. Е,
KраNе, Nи знаш 9а има у нашем живоNу NренуNака у којима се, хо-
ћеш-нећеш, @о9еNиш. Тако је и са мном Kило“ (Лазаревић, 1956,
сNр. 33).

2 Ко9 рационалиозације као о9KрамKено: механизма осоKа може 9а оKјашња-
ва своје @онашање и осећања у конфликNним сиNуацијама на Nакав начин 9а
о9ржава само@ошNовање и изKе:ава сNре@њу (анксиозносN). Такво ко:ни-
Nивно @рила:ођавање конфликNима назива се рационализација. У Kла:ом
оквиру рационализација може 9а има Kла:оNворну функцију, јер 9озвољава
осоKи 9а осNане у сиNуацијама које изазивају сNре@њу, а мож9а и 9а @осNи:-
не а9а@Nивно решење, јер рационализација оKезKеђује зашNиNни окло@ 9ок
осоKа @окушава 9а се Kори са конфликNима (кисело :рожђе, сла9ак лимун),
али чини се 9а осоKа рационализујући улаже @осеKан на@ор 9а о@рав9а сеKе
и 9а @осNаје емоционално узнемирена ка9а 9ру:и љу9и @осNављају @иNања
у вези са њеним „оKјашњењима“ (Креч и Крачфил9, 1973, сNр. 668). 
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У 9есеNом @исму, након 9у:о: @оNискивања @ризнаје 9а воли
Ану. Из љуKавно: заноса јунака је оNр:ло сесNрино @исмо. Горчи-
на и NескоKа су се враNиле. ТреKало је наћи решење. Миша Мари-
чић Nражи @омоћ о9 оних чији је о9:овор уна@ре9 знао. Суочен са
не9осNаNком храKросNи и само@оуз9ања, он @ише @исмо исNичу-
ћи у @исму свој сан у коме је заволео Немицу, не мно:о ле@у и си-
роNу. На@исао је @ола у шали @ола у исNини и чекао. Очекивани
о9:овор @оро9ице на ње:ову љуKав је @окренуо Kуру. Јунак 9оKија
@исмо, али умесNо о9:овора ћуNање, које је :оворило више о9
„очекивано:“ о9:овора. ЗаNо јунак о9лучује 9а 9ела, али @роNив
сеKе и срца: „НашNо наNезаNи, нашNо :ло9аNи своје рођено срце?
Сви разлози су за, је9ан лакомислен крај срца @роNив. Доле са ср-
цем!“ (Лазаревић, 1956, сNр. 22). Миша Маричић се враћа у СрKију
коју воли и која :а воли. Према Nом Nуђем свеNу којему @ри@а9а
вољена жена осећао је инфериорносN и зависN. Гле9ајући Nуђе Kо-
:аNсNво ви9ео је сиромашNво и Kе9у 9омовине. ОслоKођен вољене
жене, „ослоKођен“ љуKави, Маричић ће се ослоKо9иNи и елана,
енNузијазма, воље за Kило чим: „Све ме је осNавило. И9еали и
и9еје, широке :ру9и и Nесне ци@еле, @аNриоNсNво, ра9 — на све 9а
се насмејем“ (Лазаревић, 1956, сNр. 54). Снежана Милосављевић
Милић исNиче 9а разрешење за@леNа ове @ри@овеNке @ре9сNавља
својеврсни коменNар ранијој @ричи. Насу@роN уво9ним оквир-
ним „за:онеNкама“, завршеNак @риче 9елује крајње екс@лика-
Nивно (Милосављевић Милић, 2014, сNр. 108). Иако ауNоKио:раф-
ско: каракNера, @ри@овеNка „ШваKица“ и @сихолошки @рофил
Мише Маричића су NексN који увек 9ржи оNворено @иNање „9окле
9осеже човекова 9ужносN, о9акле @очиње врлина слоKо9е“ (Јови-
чић, 1978, сNр. 27).

У @ри@овеци „ВеNар“ неосNварена љуKав, као ценNрални мо-
Nив, узрокована је 9рамом :лавно: јунака којом се руши јунаков
емоционални свеN. Ра9ња ове @ри@овеNке је @оN@уно усре9сређе-
на у јунаку. Она је у ње:овој колеKљивосNи, нео9лучносNи, сNра-
ху, у свим ње:овим сумњама, у 9овољној оKзирносNи @рема нај-
Kлижима. СNрах може 9а се @росNире на све о9носе љу9ско: жи-
воNа. Неко може 9а се Kоји с@ољно: свеNа или сво: со@сNвено:
унуNрашње: свеNа. И као шNо се клони 9рушNва заNо шNо :а се Kо-
ји, Nако се може KојаNи и усамљеносNи. У @лашљивим љу9има на-
илазимо на Nи@ који је @риморан 9а више мисли на сеKе и који
зKо: Nо:а има мало времена за Kлижње. Плашљиви љу9и су мало
@овезани са живоNом и са љу9има око сеKе, @а им свака @ромена
њихове сиNуације 9оноси сNрах. До:ађа се 9а Nи љу9и ра9о мисле
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на @рошлосN или на смрN, шNо им веома омеNа акNивносN (А9лер,
1990, сNр. 231). КулN мајке, иначе @рисуNан у @ри@овеNкама Лазе
Лазаревића, у @ри@овеци „ВеNар“ најснажније изKија.

„Боже мој, како су Kиле велике наше маNере! Оне су имале @рао-
сновне, чврсNе, @росNе @ринци@е који су ис@исани у сваком Kуква-
ру; а 9ржале су их високо, с @оуз9ањем и мало кокеNним @оносом,
као виNез сво:а 9оKро:а сокола. Није Kило никакво: @иNања ни за-
9аNка живоNа, ма како он Kио Nежак, а 9а :а оне о9мах лако и @росNо
не реше. На9 а@солуNним Nешкоћама уз9изале су се својим високим
и исNинским рели:иозним осећањем“ (Лазаревић, 1956, сNр. 216).

И Nу се чиNа извор 9рамско: сукоKа који ће се све време о9и:ра-
Nи у јунаку. Јанко нема @раосновне, чврсNе мајчине @ринци@е,
@омоћу којих се лако @ревазилази свака Nешкоћа и оKјашњава све
и који, између осNало:, налажу 9а се Kрак не сме засниваNи сNи-
хијно, на @рви @о:ле9. При@овеNка „ВеNар“ @рича је о KолесNи,
љуKави и смрNи.3 Паралелизам моNива KолесNи и смрNи је основ-
ни конце@N у ком@озицији @ри@овеNке. Мајчин :овор о Јанковој
жени9Kи @овезан је са @ричом о њеној смрNи. Јанко „Kолује о9
случаја“. Већина љу9и није свесна @осNојања конфликNа, @а их
@рема Nоме не решава Kило каквом јасном о9луком, @ре@ушNа 9а
сNвари и9у својим Nоком и уз9а се у случај. Љу9и не знају на чему
су, @раве ком@ромисе, у@леNени су у конNра9икције, а 9а Nо:а
нису свесни (А9лер, 1990, сNр. 231). ПосNојање фрусNрације или
конфликNа и начин на који је9инка на њих реа:ује, мо:у @оје9ин-
ца изложиNи 9рушNвеном кажњавању или Kолном осећају кри-
вице или о@асносNима о9 :уKиNка само@ошNовања. Оваква сNра-
ховања и казне @ојачавају у човеку осећај анксиозносNи. Током
@ри@овеNке Јанко ис@ове9а своје ирационалне сNрахове. Болнич-
ки @росNор на ње:а 9елује веома узнемирујуће. ПрисуNна Kела
Kоја меNафора је за @оNискивање разних са9ржаја. У@ркос @оNи-
скивању као ви9у о9KрамKено: механизма, Јанко не ус@ева 9а из-
Kе:не суочавање са исNином, сре9ишNе ње:ово: конфликNа је љу-
Kав, сексуалносN и неосNварена жени9Kа. ДрамаNични конфликN
у @ри@овеци се @ојачава, али у@а9љиво:, ви9љиво: конфликNа
нема. Нема никакве @олемике између мајке и сина. ОKоје су @ре-
сNрављени мо:ућношћу 9а Kи се мо:ло 9есиNи нешNо шNо Kи им

3 Ви9еNи о@ширније у: Милосављевић Милић, С. (2014). БолесN сле@ило, @оNи-
скивање – ВеNар Лазе Лазаревића. У: Д. Вукићевић, С. Милосављевић Милић
(ур.), ОFле�авања Лаза Лазаревић – Симо Ма�авуљ (81−95). Ниш: Филозофски фа-
кулNеN.
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изменило живоNе, јер, мајка је Kила срећна шNо јој син није из Па-
риза 9овео какву „ШваKицу“, о9носно, шNо је још увек неожењен.
Иако о9расNао човек, Јанко Kи лежао са :лавом у мајчином крилу,
која Kи му Nе@ала чешкајући :а @о :лави као малом 9еNеNу. Дра-
:ан Бошковић за@ажа 9а је чињеница @оNчињавања Јанка мајци –
у@ркос чињеници 9а он, на моменNе, Kла:ом иронијом @оказује
своју независносN – раскрива и @ролон:ира ње:ову е9и@ализаци-
ју: @осре9сNвом мајке оцем, мајком као оцем, @осре9сNвом мајке
и оца – 9рушNвеним или @аNријархалним нормама (Бошковић,
2007, сNр. 73).

При@овеNка „ВеNар“ је @о мно:о чему NајансNвена, симKолична
и не9оречена, Nе у Nом смислу изазовна за Nумаче. Прожимањем
снова и сNварносNи ова @рича је @рема речима Дра:ише Живко-
вића „уво9ила је у ср@ску књижевносN Nехнику симKолисNичке
@розе, која је нарочиNо инсисNирала на моNивацијском увођењу
снова, халуцинација, слуNњи и @ре9осећања“ (Живковић, 1994,
сNр. 175). У о9носу на 9ру:е @ри@овеNке, у @ри@овеци „ВеNар“ сан
заузима веома значајно месNо. Он је сушNина њене аNмосфере,
њено јез:ро. У њему су симKолично исказани Јанкови сNрахови и
слуNње, Nе се чини 9а је јунак о9сањао своју @ричу.4 

„И Nу ноћ сам сањао. Сањао сам: а ја као и9ем неком лива9ом. Све
се зелени као је9, и у ваз9уху нешNо мирише, и не:9е кука кукави-
ца, а, о@еN, ис@о9 ње — ја не знам оNку9 — али ис@о9 ње изKија са-
хаN! О9неку9 @уше веNар, и Nо Nих, Nо@ал, миришљав веNар, и шу-
шNи ли@а, и он9а је9ан јак вијор. И око мене је са9 :ора, @усNа,
мрачна :ора, и @ре9а мном је сNаза, и о@еN кука кукавица…То је Јоца
9окNор! Гле како заљуKљено :ле9а у њу! Познајем, @ознајем! Знам
све! Ено онај исNи озKиљан @о:ле9 на њему, који сам јуче о@азио и
коме сам се чу9ио! Дакле Nо ли је! Наравно! А :ле како се она харNи-
ја савила у фишек и из ње се @роси@а знаNо! БлешNи се, шушNи и за-

4 Позивајући се на сNавове Фрој9а Креч и Крачфил9 исNичу 9а снови мо:у 9а
@ослуже као нарочиNо 9оKар извор за оNкривање @оNиснуNих сNре@њи и
конфликаNа. ПрвенсNвена функција снова је „ис@уњење жеља“. МанифесN-
ни са9ржај сна @о@рима оKлик који 9озвољава симKолично за9овољење @о-
NиснуNих жеља и им@улса, а манифесNни оKлик је @о свом с@ољашњем зна-
чењу Kезазлен, @а Nако не „у:рожава о9Kране е:а“ само: сневача на начин 9а
:а @роKу9и. УкраNко, сан захNева инNер@реNацију, јер манифесNни са9ржај
само симKолизује и 9о извесно: сNе@ена „маскира“ 9инамичко значење које
се налази у ње:овој основи. С@ецифичан оKлик који сан @о@рима зависи о9
синNезе свих факNора који 9ејсNвују у о9ређеном моменNу не@осре9них фи-
зичких сNимулса и не9авних мо9ела мишљења, исNо као и основних емоци-
оналних и моNивационих Nен9енција (Креч и Крачфил9, 1973, сNр. 673).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (2)

258 РАИСА Ј. ЦВЕТКОВИЋ

носи ње:ов сјај, а њих се 9воје све више :рле и љуKе! Али, о чу9а!
Мени није нимало криво ни жао, на@роNив: мило ми је! Нека, нека,
узмиNе се, Kу9иNе срећни, еNо вам новаца, ево вам и мо: Kла:осло-
ва! Ево, 9а вас овако @о сNарински Kла:ословим, овако као вла9ика
унакрсN! Само шNо ми је нешNо хла9но @о лисNовима. Гле! А ко ми
је Nо меNнуо @орцуланско око на лисN? Та Nо је мрNвац! Јао, јао! Не
мо:у 9а вичем. Ма… ма…“ (Лазаревић, 1956, сNр. 238).

У Јун:овим размаNрања о сновима исNиче се 9а снови са9рже
слике и мисаоне @овезаносNи које ми не сNварамо са свесном на-
мером, већ насNају с@онNано, Kез наше: учешћа, као @сихичка ак-
NивносN ослоKођена слоKо9не воље. Сан @роизилази из @сихе Nе
се он уважава као у@озорење и алузија на неке основне Nен9енци-
је 9ушевно: @роцеса (Јун:, 2009, сNр. 104). А9лерови сNавови о сно-
вима @о9разумевају 9а снови @оказују љу9ску @реоку@ацију не-
ким @роKлемом, о9носно, на који начин човек заузима сNав
@рема Nом @роKлему. А9лер смаNра 9а се @осеKно у сну мо:у ис-
@ољиNи важни живоNни сNавови @оје9инца који се Nичу осећаја
за заје9ницу и Nежње за моћи (А9лер, 1990, сNр. 125).

НеуроNични конфликNи су несвесни али се @онека9а 9ешава 9а
@оје9ини конфликNи Kу9у свесно 9оживљени. Та9а 9олази 9о из-
о@ачења, о9носно, мо9ификације сNварно: конфликNа. ОсоKу ће
ломиNи свесни конфликN уколико се, у@ркос разрађеним Nехни-
кама изKе:авања, суочи 9а 9онесе неку важнију о9луку, као шNо
је случај у @ри@овеци „ВеNар“. У Nаквим сиNуацијама осоKа је не-
о9лучна @о @иNању Kрака, @рофесије, @ријаNељсNва и осNалих со-
цијалних чинилаца, Nе се као @осле9ица укршNаја оваквих су-
@роNносNи јавља нес@осоKносN о9лучивања (Хорнај, 2005, сNр. 27).
О9KрамKени механизам којему се најчешће @риKе:ава јесNе @о-
влачење, шNо значи 9а @оје9инац изKе:ава @о сваку цену мо:ућу
конфликNну сиNуацију. У @ри@овеци „ВеNар“ немо:уће је решење
конфликаNа с оKзиром на Nо 9а се јунак @овлачи @ре9 мајком, 9е-
војком и сваком сиNуацијом у којој Kи конфликN Kио мо:ућ. Завр-
шеNак @ри@овеNке веома је ус@ешна илусNрација @овлачења као
о9KрамKено: механизма.

Зоран Глушчевић за@ажа 9а Лазаревићево @роницљиво анали-
Nичко око оNкрива у 9уKљем слоју 9а се иза свих 9рамаNичних
@ре@река у @ри@овеNкама „ШваKица“ и „ВеNар“ крије је9на „не-
разрешена @сихолошка сNрукNура, је9на е9и@ална сиNуација,
чиме нам @исац и нехоNице омо:ућује 9а 9ве ње:ове @ри@овеNке,
„ШваKицу“ и „ВеNар“, NреNирамо као је9ну @сихолошку целину и
9а анализирајући Nај ком@лекс као је9инсNвен @сихолошки @ро-



ПСИХОЛОШКЕ И МОРАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ КЊИЖЕВНИХ ЈУНАКА У ПРОЗИ ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

РАИСА Ј. ЦВЕТКОВИЋ 259

Kлем узимамо ар:уменNе @о9је9нако из оKе @ри@овеNке као 9а су
о9 @очеNка не само у @сихолошкој не:о и у књижевно-сNрукNур-
ној симKиози“ (Глушчевић, 1998, сNр. 245).

При@овеNка „ВерNер“ Nакође је @рича о неосNвареној љуKави.
Разлика у о9носу на осNале @ри@овеNке и јунаке у @ри@овеци
„ВерNер“ уочава се у Nоме шNо ауNор изосNавља 9рамски Nок 9о:а-
ђаја који у кулминацији @реоKражава :лавно: јунака, као и веома
у@а9љив @осNу@ак иронизације :лавно: јунака. Лазаревић у овој
@ри@овеци @ре9сNавља занесењака, сањалицу, човека саз9ано:
о9 емоција и снова, инNроверNно:, неси:урно:, колеKљиво:, неса-
мо@оуз9ано: човека са @рисуNним и јако израженим сNрахом о9
живоNа. У немо:ућносNи 9а се изKори за со@сNвени и9енNиNеN,
оKразац за свој живоN јунак @роналази у лиNерарним узорима.

Са Јанковим @орNреNом сусрећемо се на самом @очеNку @ри@о-
веNке. Он је чиновник о9 Nри9есеNак :о9ина, оKло:, Kле9о: лица
са наивним и чежњивим @о:ле9ом. Вас@иNаван је у Kо:аNој фами-
лији и о9:ајан нежно, као 9евојка. ДоKио је и о9 оца @оучне @ри-
мере којих се увек @ри9ржавао. Није имао велика љуKавна иску-
сNва, осим је9но: 9еNаља из 9еNињсNва о9 које: је хNео 9а начини
и9еалну љуKав. У живоNу се Kавио искључиво самим соKом. Није
имао @ријаNеље. Омиљена месNа у којима Kорави су Kање, :9е се
осећа као ко9 своје куће. Тако случајно среће у Kањи своју љуKав
из 9еNињсNва, Марију, са9а у9аNу и зрелу жену. Марија живи у
Kраку Kез љуKави и с@ремна је 9а за:ази у ванKрачну, али љуKа-
вљу ис@уњену везу. АуNор ов9е не осуђује и не исмева мо:ућносN
ванKрачне везе или слоKо9не љуKави, које Kи @аNријархална са-
весN и висока морална начела 9уKоко осу9или. О9 моменNа су-
среNа Марије и Јанка Kрачни Nроу:ао се на:овешNава и ишчекује,
међуNим, нес@осоKношћу :лавно: јунака он се неће 9о краја @ри-
@овеNке ус@осNавиNи. Тако 9а ауNор, за@раво, усмерава своју иро-
нију @рема Јанковој, „верNерској“ љуKави. Јанко у љуKави не @ре-
вазилази миришљава @исамца и слаNке речи. О9 малена услу-
жан, :аланNан, у:лађен и у свему Nоме 9оса9ан, Јанко љуKав
@оима као нешNо @ро@исано KонNоном, нешNо шNо се може нау-
чиNи из књи:а. Тако научено шNиво може се @ровериNи у Kањ-
ским @ознансNвима. Марија је :оNова 9а @очини KраколомсNво,
чак ће је9не ноћи и ући у ње:ову соKу. Но, јунак о9усNаје о9 9аље
и:ре, о9носно корака, који Kи :а о9вели ка конкреNнијој вези. Ју-
нак се не @лаши Маријино: сNаNуса у9аNе жене, ниNи њено: му-
жа, већ сеKе у Nаквом @оложају. Тако се уочава ауNоров @о9смех
јунаку, не заNо шNо @окушава 9а разори је9ан Kрак, већ заNо шNо
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о9усNаје на @ола @уNа. Ка9а Kисмо у@оре9или NаKу часNи у @ри@о-
веци „ШваKица“ и „ВерNер“, 9олазимо 9о закључка 9а у „ШваKи-
ци“ NаKу часNи и @оро9ице условљава Nра:ичну су9Kину :лавно:
јунака, 9ок у @ри@овеци „ВерNер“ овај NаKу је си:урносни излаз
је9ном ја9ном, нес@реNном и нес@осоKном мла9ићу из сиNуације
у којој Kи се мо:ла разоNкриNи ње:ова немоћ, нес@реNносN и ма-
зохисNичко уживање у свему Nоме. За разлику о9 мно:их, који
уживају у „заKрањеном воћу“ слажући се с Nим 9а је најслађе,
Јанко налази уNеху и о@рав9ање за со@сNвени сNрах. У Јанковој
личносNи уочавамо о9KрамKени механизам који се зове реакци-
она формација.5 Тако Јанко, оNужно за чиNаоце, @рихваNа савесно
савеNе у@лашено: мужа и захваљује се 9ушеKрижницима шNо му
9озвољавају 9а се 9осNојансNвено @овуче из KиNке, коју није ни
за@очео, и враNи оно шNо му не @ри@а9а, а шNо није ни узео. Ау-
Nор, и@ак, не завршава ов9е Јанков @орNреN. „О9 Nо: 9оKа @ресNао
се KавиNи љуKавним @ре9меNима, и ка9 :о9 Kи ко @очео :овориNи
о Nоме он Kи @очео 9оказиваNи 9а су Nо саме ̓ шва@ске KљувоNинеʼ.
Али, и@ак, сваке :о9ине учини @о какву Kу9алашNину. Је9ан@уN
се фоNо:рафисао с црно:орском ка@ом. Чујем 9а се у@исао и у
фармазоне“ (Лазаревић, 1956, сNр. 199).

ПсихоаналиNичка @роницљивосN Лазе Лазаревића је највише
9ошла 9о изражаја у @ри@овеци „Све ће Nо наро9 @озлаNиNи“ @ри-
ликом @орNреNисања :лавно: јунака Бла:оја казанџије. У овој
@ри@овеци није реч о конфликNу, већ о лиNераризацији 9раме
сNре@ње, слуNње, несреће, која је се, за@раво, већ 9о:о9ила. Лаза-
ревић у овој @ричи само @раNи како у јунаку сазрева @оражавају-
ћа исNина о Nоме 9а је син :лавно: јунака @осNао раNни инвали9.
На:овешNај црне слуNње 9аN је већ у @исму које узнемирени јунак
чиNа, Kезус@ешно @окушавајући 9а сеKе уKе9и 9а је синовљева
рана мала. Бла:оје узнемирено ишчекује лађу, сина и исNину.
Ње:ову 9ушу @оNресају мо:ућносNи среће и несреће. Бла:ојева
узнемиреносN изKија кроз не@ресNано за@иNкивање, исNрчавање,
:ле9ање низ реку. Чак је и нео@рав9ано свађу за@очео. Узнемире-

5 Реакциона формација је @оNискивање јаких им@улса, на @ример сексуалних
и не@ријаNељских им@улса, чесNо @раћених Nен9енцијом за @роNив9еј-
сNвом, која @о@рима оKлик @онашања и осећања у@раво су@роNних @оNисну-
Nим Nен9енцијама. Реакциона формација може 9а се схваNи као @осеKно мо-
ћан механизам о9Kране уNолико шNо служи осоKи 9а се најус@ешније у9аљи
о9 оних акNивносNи у вези са којим се анксиозносN најлакше јавља (Креч и
Крачфил9, 1978, сNр. 670).
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носN јунакова се о9аје @онашањем, шNо ће @ојасниNи и сами нара-
Nор: 

„ЧиNалац ће се врло о:решиNи ако @омисли 9а је Nо Бла:оје какав
чан:ризало — Kоже сахрани! Са9а је он само у :розничавом сNању
о9 несNр@љења, @а Nражи само сеKи занимања. ПрисNао Kи он са9а
и 9а се Kије, и 9а :а Kију — само 9а му @рође време. Није он, иначе,
Kио Kаш ни врло раз:оворан човек, и вечерашње ње:ово у@раво на-
@а9ање на свако:а ко:а среNне Kеше само очајнички @окушај 9а ра-
за:на чаму“ (Лазаревић, 1956, сNр. 204).

Ра9ња @ри@овеNке се о9и:рава у @рисNанишној механи, чији је
@росNор ов9е у функцији мо9еловања ван@росNорних о9носа.
Изучавајући каNе:орије @росNора и времена НеKојша Лазић ука-
зује 9а је човек @римеNио 9а је у оNкривању Nајна KиNисања, је9на
о9 Nајни човекова околина, оно у шNа је уроњено Nело и чиNав ви-
9љив свеN, 9акле, @росNор (Лазић, 2012, сNр. 166). По наве9еном
ауNору, o@росNорење љу9ско: знања није сасвим нова и9еја, јер је
и @ре ЛоNмана чиNав низ мислилаца @ре9виђао нео@хо9носN за-
снивања је9но: Nакво: енNиNеNа (Лазић, 2012, сNр. 181).6 ПросNор-
ни о9носи и оKлици, @рема ЛоNману, ис@уњавају неколико функ-
ција – учесNвују у мо9еловању свеNа романа, каракNеризацији
ликова, сNрукNурисању сижеа, као и у @осNизању @осеKних ефе-
каNа у @оје9иним сценама, @о@уN ефекNа „сценичносNи“ (ЛоN-
ман, 1993, сNр. 272). МесNа ра9ње у @рози Лазе Лазаревића @о9се-
ћају на @озоришну сцену. То су најчешће мали @росNори у
кућама, соKама сNу9енNских или Kањских @ансиона. Осим енNе-
ријера у @ри@овеNкама „Све ће Nо наро9 @озлаNиNи“ и „Први @уN
с оцем на јуNрење“, који су 9еNаљније @ре9сNављени, у осNалим
@ри@овеNкама су о@иси енNеријера веома сажеNи, @о@уN 9и9аска-
лија у 9рамском NексNу. Лаза Лазаревић је ср@ски реалисNа који
се чесNо служи сценичношћу.7 Тако енNеријер @рисNанишне ме-
хане у овој @ри@овеци има исNовремено функцију реалисNичке
слике и симKолисNичко: значења. Механа је @озорница на којој
се о9вија Nра:е9ија Бла:оја казанџије и ње:ово: сина (Солеша,
2018, сNр. 226). НараNивни о@ис кафанско: енNеријера је @ре све:а
израз суKјекNивно: 9оживљаја лика „више 9оживљај не:о 9о:а-

6 Лазић исNиче 9а се о функцији @росNора у књижевноумеNничком 9елу није
9овољно @исало, уколико је у@оре9имо са @ажњом која је @оклањана уNица-
ју времена на сNрукNуру и насNанак књижевно: NексNа (Лазић, 2012, сNр. 181).

7 Осим мало:, камерно: @росNора, 9рамска сNрукNура Лазаревићеве @ри@о-
веNке се о:ле9а у 9рамским сукоKима (с@ољашњим и унуNрашњим), на@еNо-
сNи у ишчекивању разрешења, 9ијалозима.  
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ђај, више осећање лика не:о оKјекNивна слика“ (Милосављевић
Милић, 2012, сNр. 283).

Бла:оје је за@иNкивао, исNрчавао, @олемисао са ка@еNаном (ко-
ји чека жену) о 9ужносNи @рема 9омовини и 9омовине @рема @о-
је9инцу, у којој изKијају све њихове разлике и у којој ће KиNи ан-
Nици@иран завршеNак. Уморан о9 чекања и на@еNосNи најза9 је
зас@ао. Лађа је сNи:ла, а са њом и Бла:ојев син, сасвим Nежак ин-
вали9. Ка@еNан @окушава 9а Бла:оја @ри@реми за сNравични @ри-
зор. На ка@еNаново у@озорење 9а је Nешко рањен, Бла:оје не оKра-
ћа @ажњу. ИсNрчава из механе, @ролази @оре9 рањено: сина, ко:а
није мо:ао 9а не @римеNи, већ је Nо Бла:ојева свесN још је9ном,
@осле9њи @уN, о9Kацила @ре9сNаву о сину инвали9у. Бла:оје, на-
кон сусреNа и @оз9рава са сином, @а9а у несвесN. СNре@њу и слуN-
њу заменила је сNварносN која се није мо:ла ни о9KациNи, ниNи
@оNиснуNи, ниNи је 9авала на9у у „Kоље суNра“. Тако још сNравич-
није звуче Бла:ојеви @окушаји 9а @ронађе речи уNехе, охраKрења,
на9е: „Хвала Kо:у, само ка9 си Nи жив! Све ће о@еN 9оKро KиNи.
Ово, — он руком на@и@а шNаку — ово ће наро9 @озлаNиNи! Је ли Nа-
ко, Kраћо? Сви @рискочише о9оKравајући“ (Лазаревић, 1956,
сNр. 214). Врхунац 9раме захваNа и Бла:оја и ње:ово: сина који
9олазе 9о исNовремено: сазнања 9а ни самилосN @рисуNних, ни
њихова љуKав, ни 9ржава, нико и нишNа неће моћи 9а враNе из:у-
Kљену Kу9ућносN и оца и сина. ИзвесносN у коју верују јесу сиро-
машNво, :ла9 и @онижење. Тако ауNор и завршава ову
@ри@овеNку: „Бла:оје је још 9онекле :оворио: ʼСве ће Nо наро9 @о-
злаNиNи!ʼ После је окренуо на: ʼСве ће Nо NеKи Kо: @лаNиNи!ʼ На@о-
слеNку се @ро@ије и Nу скоро умре. А ње:ов син @рима из9ржава-
ње из Инвали9ско: фон9а и — @роси! МожеNе му, ако ћеNе, у9ели-
Nи“ (Лазаревић, 1956, сNр. 214).

Скренули смо @ажњу на Лазаревићеве изразиNо ин9иви9уали-
зиране ликове, жрNве со@сNвених конфликаNа и @сихолошко
@орNреNисање Nра:ичне личносNи чије је сNра9ање условила
мрачна @оза9ина исNорије и 9рушNвена неKри:а о раNно @осNра-
9алим. Лазаревићев @осNу@ак 9оказује вешNину ауNора 9а ус@е-
шно уочени конфликN и ње:ове механизме @оNискивања, ме9и-
цинско-@сихолошки @роKлем веома ус@ешно, реалисNички, ис-
каже језиком књижевне умеNносNи. АуNорово @ознавање
@ојавних манифесNација 9ушевних Nе:оKа, @сихолошка @рониц-
љивосN, моћ за@ажања оних 9еNаља који во9е ка @рикривеном,
маскираном, неисказаном, @оNиснуNом у@оN@уњава @ознавање и
оNкривање језика љу9ске 9уше @реве9ено: у маске, симKоле,



ПСИХОЛОШКЕ И МОРАЛНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ КЊИЖЕВНИХ ЈУНАКА У ПРОЗИ ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

РАИСА Ј. ЦВЕТКОВИЋ 263

слике и снове. ЗаNо ње:ова @роза, на :раници реалисNичко: и мо-
9ерно:, завршна реч реалисNичко: 9искурса, изазива и @ривлачи
чиNаоце и Nумаче је9нако и оне с @очеNка XX, али и XXI века.
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РАИСА Е. ЦВЕТКОВИЧ
УНИВЕРСИТЕТ В ПРИШТИНЕ С ВРЕМЕННЫМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ
В КОСОВСКОЙ МИТРОВИЦЕ, ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЛЕПОСАВИЧЕ - ПРИЗРЕН

АННОТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ПЕРСОНАЖЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛАЗЫ ЛАЗАРЕВИЧА

Предметом исследования данной работы являются образы
драматических концептуальных персонажей в произведениях
Лазы К. Лазаревича. В статье исследуются литературные герои,
которые гибнут, будучи жертвами собственных неразрешенных
конфликтов или являясь жертвами внешних обстоятельств, на
которые они не в состоянии повлиять. Признавая достижения
психоаналитических научных методов и подходов, прежде всего
Юнга, Адлeра, Хорнаева, Креча, Крачфилда и прежних исследо-
вателей творчества Лазы Лазаревича, объектом нашего анализа
являются персонажи рассказов «Немка», «Ветер», «Вертер» и
«Все это народ позолотит». Целью данной работы является осве-
щение художественного своеобразия конфликтов и механизмов
психологической защиты в произведениях Лазы Лазаревича, а
также определение особенностей и значимости авторского нар-
ратива в формировании психологического состояния образов,
благодаря которому писатель считается творцом психологиче-
ского расск.
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