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КОНТРАСТИ у ПРИПОВЕцИ  
„шКОЛСКА ИКОНА” ЛАЗЕ К. ЛАЗАРЕВИћА

Лаза К. Лазаревић је у својим приповеткама исказао амбива-
лентан став према патријархалној заједници. У овом раду истра-
жићемо интенције аутора у приповеци „Школска икона”, не бисмо  
ли утврдили какав је његов однос према патријархалном систему 
вредности у овом делу. Користићемо наратолошки приступ како 
бисмо увидели какав је однос приповедача према ликовима се-
оског попа и новог учитеља који су носиоци различитих идеоло-
гија. Приповедачеви коментари о ликовима, дескрипције јунака и 
уопште начини карактеризације актера, јасно указују да је аутор 
стао на страну старих и традиционалних патријархалних норми. 
Можемо закључити да Лаза К. Лазаревић није ни у једној својој 
приповеци био приврженији патријархалном систему вредности 
као што је то случај са приповетком „Школска икона”.

Кључне речи: Лаза К. Лазаревић, контраст, приповетка, при-
поведач, лик, хронотоп.

Патријархално уређено друштво је у Лазaревићевим делима идеа-
лизовано и глорификовано. Врхунац тог идеалистичког приказа дат је 
у приповеци „Школска икона”, где се кроз супротност два света, једног 
конзервативног, традиционалног и патријархалног, а другог либерал-
ног, иновативног и у духу модерног човека окренутом науци, виде мо-
рални погледи, друштвене симпатије и антисимпатије Лазе Лазаревића. 
Но, писац није искључив по питању важности науке, како су то истица-
ли Лазаревићеви најстрожи критичари Јован Скерлићи Љубомир Не-
дић, већ је, како је приметио Јеремија живановић, и у овој приповеци 
у којој је дат идеализован лик сеоског попа, који је својом ауторитатив-
ношћу био неприкосновен узор у селу, тај лик, иако неук, у последњим 
речима пред смрт оставио као аманет виђенијим сељацима и кмету 
да од његових новца граде прво школу, па тек онда цркву, и да само 
учене теологе примају у црквену службу. Идеализовани поп је знао да 
се моралне вредности и страхобојажљивост могу одржати једино ако 
они који буду стубови тих вредности могу парирати ученим људима од 
којих зависи сутрашњица. 

Супротност ова два света у приповеци дата је кроз контраст ликова 
попа и новог учитеља, као контраст пре свега онога што је добро, од-
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носно лоше, по мерилима сеоске средине у којој је радња приповетке 
смештена. Поред тога, супротност се види из међусобног односа сеља-
ка и учитеља, из дескрипције у којој приповедач даје учитељев лични 
опис, из осуде учитеља од стране тог друштва, а свакодневног величања 
и слављења попа којим се сви поносе и на крају кроз експлицитну осуду 
учитеља од стране приповедача који тиме спада у ред кажњених Лазаре-
вићевих ликова „јер тај никад неће бити срећан”, и то само због тога што 
је живео у оном другом свету кога су сеоски поп и цело село узимали за 
страни и погрешни.

Сељаче и господине
Наратор приповетке „Школска икона” је члан сеоске заједнице којој 

припада већина ликова из дела. Он се сродио са мештанима па говори 
у име колектива, што годи читаоцу и подстиче га да се емпатијом и сам 
уклопи у сеоску заједницу. У српском реализму постоји посебан однос 
према фолклору и фолколорној нарацији и ове црте се уочавају и у Лаза-
ревићевом делу „Школска икона”. Драгана Вукићевић каже да „оно што 
је у фолклору појавно у писаном облику не може се извести, нити при-
казати; оно мора променити облик своје појавности, тј. мора се маскира-
ти” (Vukićević 2006: 143). Поступке тог маскирања усмености у писаним 
уметничким делима српског реализма препознајемо у знацима усменос-
ти садржаним у исказу приповедача, новој профилизацији наратера, 
смењивању монолошке речи дијалошком и у развијеној сценичној нара-
цији (Vukićević 2006: 143–144).

Приповедач је део колектива који носи у себи колективну свест и на 
тај начин веома је близак творцу усмених фолклорних дела. Наратор го-
вори у првом лицу једнине и множине. Говором у првом лицу множине 
ефекат поистовећивања са мештанима се нарочито постиже. Тако већ 
из самог почетка дела, из прве реченице: „Наше село имало је цркву” 
(Lazarević 1958: 105) сазнајемо да је наратор део тог колектива о коме је 
реч јер са њима дели исти животни простор. Предмет казивања нарато-
ра је догађај који је једнако погодио приповедача као и остале мештане 
са којим се он потпуно сродио и користи један хомоген облик припо-
ведањау, МИ форми. Ова МИ форма приближава наратора анонимним 
фолклорним причаоцима јер се овом формом ствара илузија колекти-
вног приповедача (Vukićević 2006: 167). За разлику од приповедача у 
првом лицу једнине, ова врста приповедања омогућује шири видокруг 
знања, тако да наратор може располагати већим бројем информација. 
Све оно што је од некога чуо или што је неко други видео постаје факат 
његовог приповедања, па тако наратор приповетке „Школска икона” зна 
све о томе како је владика примио сеоског попа иако није био сам при-
сутан том догађају. МИ приповедач зна и оно што појединци не знају 
и истовремено укључује сва знања која има сваки појединац. Драгана 
Вукићевић за наратора ове приповетке у свом раду Писмо и прича каже 
да може бити „и у функцији свезнајућег приповедача који зна шта јунак 
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мисли или ради и онда када га нико не види и у функцији приповедача 
чији је опсег знања ограничен” (Vukićević 2006: 169). Присуство наратора 
са МИ формом приповедања види се и у колективним коментарима: „ка-
кав је, такав је, – наш је” (Lazarević 1958: 115) када коментарише у другој 
глави приповетке старог учитеља који је био доста пасивану, друштве-
ном животу села и у свему је био подређен попу; „Знали смо ми већ уна-
пријед да нас он неће осрамотити!” (Lazarević 1958: 127) када комента-
рише боравак Нинка у Београд који је тамо одвео Мару на школовање; 
„Није шала, као кака госпођа” (Lazarević 1958: 135) чиме коментарише 
Марин изглед и држање након повратка из Беча. Ови коментари су судо-
ви читавог колектива са којим наратор има исто мишљење јер је и сам 
део тог колектива.

И када користи ЈА форму, приповедач преноси ставове, мисли и 
осећања колектива, те можемо рећи да је непоуздан. Заправо, наратор 
са унутрашњом фокализацијом одговара типу дискордантног нарато-
ра коме можемо да верујемо у погледу чињеница које износи, али не и 
његове интерпретације тих информација (Abot 2009: 130–131). У цркви, 
када поп мири завађене сељаке, и он је један од оних који „дрхћу као 
прутови” док ово прати метатекстуалним коментаром „није шала оне 
божје ријечи, а пријети клетвом” (Lazarević 1958: 128), којим препричава 
претходно приказан однос попа и сељака ближе дочаравајући наратери-
ма какво су дејство и значај имале речи попа за њих. Описан догађај не 
изазива сумњу код наратера, већ начин на који га мештани и сам наратор 
доживљавају. Због ауторитативности попа ни сам наратор не може бити 
објективан посматрач, јер је и он део тог колектива који је на исти начин 
везан за попа и успостављени поредак у селу.

Као лик наратора, он прича шта је некада било из позиције садашњег 
времена. Ретроспекцијом се сећа и својих школских дана и шта је за њега 
значила стара школска икона Светог Саве:

На зиду је висила једна стара дрвена икона светога Саве. Била је сасвим по-
чађила и испрепуцала, да се једва разазнавао светац. Само горе, гдје је глава, 
цакле се очи, и ма у који крај школе да станеш, увијек гледају у тебе. Озбиљ-
не, црне, продиру ти у душу као да те нешто питају (Lazarević 1958: 113).

Из ове дескрипције се види какав је значај школска икона имала 
за једног мештанина тога села у школским данима, јер он говори об-
раћајући се наратеру у другом лицу једнине како би што уверљивије 
дочарао њен смисао и значај за учионицу и школовање уопште. Затим 
наставља говором у првом лицу једнине: 

Ја знам, кад се деси да сам сам у школи, спопадне ме некакав страх и не 
смијем да се обазрем на ону страну. Све ми се чини проговориће нешто, и 
час прије гледам да загребем напоље (Lazarević 1958: 127).

Наратор у овој ситуацији прелази са МИ форме на ЈА форму јер го-
вори о ситуацији у којој је био сам и о својим личним осећањима. Чи-
таво окружење код наратора је створило такав систем вредности у коме 
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се морају поштовати општеприхваћене светости оличене у патријархал-
ној породици и православној вери. Из те две тековине стварани су нови 
људи и оне су преношене као нешто без чега се, за њих, не може замисли-
ти живот. Наратор је дете тог друштва – сељаче као и сви остали мешта-
ни. Одатле се и сам наратор отуђује од новог учитеља који је супротност 
таквих животних начела и који осуђује учитеља због њих исто као што 
је и учитељ из његове перспективе осуђивао тај начин сеоског живота.

На крају приповетке наратор се поново јавља у првом лицу једнине 
али сада из блискије прошлости у односу на време приповедања говори 
о повратку после шест година у своје село. Елипсом је прескочен период 
његовог странствовања јер он није битан за наративни ток приповет-
ке. По повратку он наилази на „новог коморџију” Илију Теовиловића, 
његовог сељака, који га је препознао чим „му се казао”, односно чим је 
рекао ко је. Лик Илије је у служби резонера који је открио наратору злу 
судбину која је снашла новог учитеља након одласка из села. Припове-
дач кажњава учитеља због другачијих схватања од онога каква су имали 
у сеоској дотичној средини – он се раставља са женом јер ју је тукао и 
злостављао, па приповедач преко резонера каже: „Неће он, сељаче, ни-
кад среће имати” (Lazarević 1958: 144). Наратора резонер назива „сеља-
че”, а пре тога „сељаче и господине” из чега се види да је реч о човеку који 
је из те средине, сељак као и остали, да је њихов истомишљеник, али га 
назива и „господином” јер се школовао и то га је разликовало од већине 
осталих сународника. Такође, такво обраћање наратору обједињује оно 
о чему је поп пред смрт причао – да треба градити школе и имати учене 
људе јер једино тако биће могуће борити се за сва она морална и тради-
ционална начела која су важила до тада. Наратор је, дакле, постао један 
од ратника који је у души остао веран патријархалној породици и пра-
вославној вери, а поред тога и стекао образовање како би био достојан 
борац у новим временима. 

Успомене не заобилазе наратора када се враћа у село. Он не избе-
гава да искаже одушевљење сценом у којој нова учитељица, сељанка и 
госпођа, учи децу да читају молитву док гледа икону Светог Саве за коју 
је њен отац дао свој живот како би одржао тај стари свет са његовим 
вредностима. 

наш поп и нови учитељ
Јован Скерлић каже да је „Школска икона” идила патријархалног 

живота на селу (Skerlić 1999: 80). То друштво умногоме зависи од сео-
ског попа. Лик попа је идеализовани узор свим сељацима, његова појава 
међу сељацима доноси мир где год да се у селу нађе, његове речи су так-
ве да код свих изазивају страхопоштовање оличено кроз богобојажљи-
вост које црква промовише као превентивни лек за друштвени неморал. 
Наратор каже: „Поп је био све и сва!... цијело је село било попов спа-
халук. Заповједао је кмету, а кмет селу” (Lazarević 1958: 105–106) из чега 
се види онај стари феудални систем какав је постојао у средњем веку 
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када је власт била нераскидиво повезана са црквом и када је црква ути-
цала на образовање и управљање државом. „Поп је неоспорно један од 
најлепших и најуспешнијих уметничких ликова Лазе Лазаревића. Сву 
топлину своје душе, све оно добро, лепо и племенито што је сам писац 
носио у себи и чега је било у староме свету даровао је том лику, савр-
шеном оваплоћењу духа патријархалног човека у србијанскоме селу” 
(Lazarević 1958: 31), каже живојин Бошков. Према класификацији Норт-
ропа Фраја, поп би одговарао типу лика који је по свом психолошком 
профилу изнад нас: подређује у потпуности свој живот својој парохији, 
оставља свом детету од имања само толико да има за безбрижан живот, 
а све остало оставља мештанима, ризикује свој живот за очување иконе 
Светог Саве да би одржао онај стари свет и као врхунац његове супери-
орности говори управо та чињеница да је у аманет оставио мештанима 
да прво граде школу па тек онда цркву, јер је то урадио због своје љубави 
према том народу, свестан да уколико се тако не поступи борба за сва 
морална начела света у каквом су они живели као и за сам патријархал-
ни живот који је чувао породицу као основну јединицу друштва векови-
ма успешно, бити у потпуности изгубљен без школованих људи који ће 
тај свет једино моћи да сачувају. Поп је главни лик у делу, он је носилац 
одређене идеологије и поруке дела. Његов лик је динамичан јер он по-
степено кроз дело увиђа све већи значај школовања тек онда када добија 
своју ћерку и када га саветују, прво стари учитељ, па затим и владика, 
да је школује. Захваљујући и свом горком искуству када је доживео да га 
ћерка јединица напусти због одбаченог учитеља јер је овај образованији, 
те самим тим њој привлачнији, он оставља у аманет сељацима нешто 
што они нису очекивали, бар не од попа.

Назив самог дела даје симболичку карактеризацију попа: он је сео-
ски узор, он је тај који својим погледом као икона Светог Саве у школској 
учионици прати сваког сељака, продире му у душу „и као да га нешто 
пита”. Што је та икона била за сваког ученика у школи, то је поп био за 
сваког сељака у селу. 

Док су по својим схватањима и начину живота мештани села слични 
попу којим се поносе и на њега угледају, лик новог учитеља дат је као 
супротност лику попа. Из тог контраста приповедач јасно издваја две 
стране: светлу и стару попову и тамну и нову учитељеву. Нови учитељ 
је такође носилац идеологије али супротне поповој, страној сељацима. 
Тако је дат контраст две идеологије, а приповедач јасно и сигурно стаје 
на попову страну. Лик новог учитеља је статичан, он се не мења кроз 
приповетку и служи не само заплету већ и бољем портретисању лика 
попа преко истицања њихових разлика. 

Сељаци попа називају „наш поп”, јер је он својим ставовима о живо-
ту њима блискији, док учитеља називају „нови учитељ” јер је за сељаке 
странац не само зато што долази из друге средине, већ зато што се учи-
тељеви животни ставови не поклапају са њиховим. Приповедач наводи 
имена већине ликова који се јављају у делу чак и онима који имају епи-
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зодну улогу или су само појединци из масе сељака који причају са попом, 
а не именује попа и новог учитеља. Њихова имена нису потребна, њих 
не треба памтити тако – њих треба памтити по ономе што јесу: „наш 
поп” и „нови учитељ”. Свако у селу зна ко су они, зна ко је пример једног 
доброг и једног лошег мештана. Они нису у овом делу само ликови већ 
идеали чији су носиоци. Они праве прелаз од појединачног ка општем 
јер тај поп је пример какви су сви прави попови, чувари сеоског мира и 
моралности, а учитељ је пример свега новог, једног система вредности у 
коме је феудални систем одавно превазиђен јер је аристократски и екс-
плоататорски према сељацима.

Карактеризација оба лика остварена је дедуктивним поступком тако 
што наратор говори о ликовима, а он је, како смо већ видели у првом 
поглављу овога рада, глас сеоског колектива. Фокализација наратора ин-
систира на унутрашњем фокусу како би се боље и уверљивије приказао 
како су мештани доживели сукоб између попа и новог учитеља. цео тај 
свет, који је приказан њиховим очима, обојен је и њиховим моралним 
вредновањима као и схватањима света око себе. Самим тим што и на-
ратор са унутрашњом фокализацијом није поуздан онда када вреднује 
догађаје које износи и његови судови о овој двојици јунака су подлеж-
ни његовој специфичној перспективи у којој свет види очима колектива 
коме припада. Карактеризација ликова је унапред предодређена тиме 
што се лик попа узима за нешто најбоље и највредније у селу, а у случају 
да се неко нађе са потпуно супротним цртама лика од оних које има поп, 
тај неко не може бити прихваћен од стране сеоске заједнице. Тако нара-
тор експлицитно говори о ликовима: за попа каже да је за сељаке био све 
и сва, да су га сви слушали, да је чувао сву сеоску децу и волео као своју 
и помагао сиротињи, а за новог учитеља прво што каже је да је господин 
човек, чудан мало на поглед, а из његовог описа закључује да је мргодан 
и зловољан. Он допушта да се ликови и индиректно карактеризују пу-
тем дијалога који поуздано говоре о томе шта је поп заиста учинио за 
бољитак сеоског живота. Тако већ на почетку дела он кроз дијалог попа 
и епизодног лика Стјепана који „иде у раскорак” жели уверљивије да по-
каже како је поп бринуо о својим сељацима и како им је помагао. У овим 
дијалозима видимо трећу карактеристику реалистичке приповетке која 
је поникла на фолклорним творевинама о којој пише Драгана Вукиће-
вић – смењивању монолошке речи дијалошком у односу на дела ранијих 
епоха (Vukićević 2006: 143–144). Наратор користи дијалог, живу реч два 
лика како би их осликао и на тај начин поткрепљује оно што жели да ис-
такне као свој став, односно став колектива, о одређеном лику.

Једини контакт ова два различита света догодио се када је поп оти-
шао до учитеља у недељу. Овде кроз кратак дијалог два лика дата је њи-
хова индиректна карактеризација, јер ми чујемо ликове како причају, 
односно како се карактеришу путем својих реплика (Abot 2009: 120–121). 
Поп улази у школу након недељне службе и затиче учитеља како чита, 
наздравља му Бога, а овај није чак ни устао са кревета, већ се само мало 
поклонио. Реплике су кратке, поп поставља питања, а учитељ на њих од-
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говара дрско и увек повишеним тоном завршава реченицу (свака репли-
ка се завршава узвичником): на питање где је, одговара „Ево ме!” што 
би било неприлично за било ког сељака, а на питање што није дошао да 
пева у цркву, учитељ одговара да није пијан да пева. Дакле, овде је кроз 
кратак дијалог од седам реплика приказана срж сукоба светова: поп оче-
кује од ученог човека да пева у цркви и буде узор људима, а учитељев 
став је такав да он није образован да би певао у цркви, већ да би учио 
децу независно од цркве. Лик учитеља интелектуалца потпуно негира 
позитиван утицај цркве на људе, за њега је поп само ауторитативни екс-
плоататор сељака и он не види прогрес у новом времену које долази у 
једном таквом друштву које се клања иконама. Он је толико дрзак према 
попу да га пита „шта ме гледаш?” што је толико запањило попа и збуни-
ло га да је чак помислио да је био нејасан учитељу, па каже: „У цркви се 
пјесмом слави име божије” (Lazarević 1958: 132), но све му је било јасно 
након последње учитељеве реплике: „Па кад ти се слави, а ти га слави! 
А мене немој дирати! Видиш да радим!” (Lazarević 1958: 132). Кроз овај 
дијалог види се и психолошко стање оба лика које их такође још више 
портретише. Они се кроз дијалог међусобно портретишу на принципу 
контраста својих животних ставова. Дијалог служи и у карактеризацији 
језиком јер учитељ говори дијалектом дотичног села док учитељ говори 
као учен човек књижевним језиком, па поред тога што нема дијалекти-
зама и конструкција његових реченица је другачија, књишка („А мене 
немој дирати”). 

Лик учитеља је приказан нерељефно и једнострано. Он је такав само 
зато што га наратор таквим приказује, а од стране наратора је осуђен јер 
је осуђен од целог колектива. У делу је приказан и однос сељака према 
њему као контраст њиховог односа према попу.

Господин учитељ и сељаци
Карактеризација лика новог учитеља и колектива такође се могу 

посматрати у контрасту њихових ставова и погледа на свет. Учитеља не 
видимо како се сусреће са ђацима и бави школским радом. Наслућује 
се из дела зебња свих мештана да дају своје најмилије, своју децу, овом 
учитељу да их образује на свој, њима лош, начин. Његова психолошка 
конструкција (осмехује се само једним крајем уста, избегава да погледа 
људима у очи, прилази им искоса) забрињава мештане јер говори о њему 
да је осујећена и озлојеђена личност. Приповедач кроз дескрипцију гово-
ри какав је утисак међу свим сељацима оставио када је дошао:

На глави му широк сламени шешир с црвеном траком. Испод шешира 
смеђа коса пада на чело. Густе обрве готово се састају, а међ њима једна 
дубока бора која се ни онда не изједначи кад господин човјек затури ше-
шир и рупцем брише зној са чела. Мора бити да се са њом родио. Чудно 
она одскаче на младом лицу усред кога сједи мало кукаст нос, а под њиме 
малени густи брчићи које је он на обе стране рашчешљао, те су на крајеви-
ма растресени и шири него под самим ноздрвама (Lazarević 1958: 129–130).
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Учитељ је физички био за сељаке чудна појава, необична у односу 
на оно на шта су они навикли. Такође се из описа приповедача запажа 
да истиче дубоку бору на његовом лицу и спојене обрве тако да је увек 
изгледао намргођен и самим тим антипатичан. Сцена у којој му се поп 
јавља, а учитељ му на поздрав не одговара код сељака је сигурно изазва-
ла запрепашћење због његове дрскости и бора на његовом челу им се 
учинила још дубљом. У дескрипцији је издвојен детаљ у опису новога 
учитеља који говори о њему више од било ког другог детаља, јер као да 
оцртава тамну страну његове личности и оправдава утисак какав је ос-
тавио на сељаке. Он одбија да седне са њима и поприча и императивно 
тражи да га одмах одведу у школу. Сви се чуде његовом понашању и за-
кључују кроз глас Остоја Пурешевића: „Јел’ је нешто превећ мудро, јал’ је 
сасвим лудо!” (Lazarević 1958: 131).

Наративна информација је оваквим поступком карактеризовања 
ликова максимална, а присуство приповедача минимално што нам гово-
ри о последњој стратегији маскирања усмености у писаној књижевности 
о којој нам говори Драгана Вукићевић – развијање сценичне нарације 
(Vukićević 2006: 143). Наратор допушта да наратери о лику новог учи-
теља сазнају преко утиска који је он оставио на мештане села по свом 
доласку, а притом сам наратор не даје свој лични суд о лику учитеља. 

Индуктивним поступком кроз учитељево писмо наратор показује и 
какав је став учитељ имао према мештанима села:

У народу се не може ништа учинити. Заузимајући се за њега, пишући и 
говорећи, упропастио сам своју каријеру и спао на то да будем учитељ!... 
Овде су сви моји покушаји јалово испали. Народ је глуп и затуцан! Имају 
једног попенду, који је још са два три капиталиста притиснуо пола села, а 
све благочастивим намјештањем. Он с овим капиталистима експлоатише 
сељака, – подржава га све јаче у глупости, – а сам ништа не ради!... Хоћу да 
пресвиснем гледајући ову неправду!... (Lazarević 1958: 134).

Став учитељев је приказан директно његовим речима, а не нарато-
ровим. Наратор је такав да не зна шта мисли онај који не припада сеоској 
заједници, тако да је овде приказано учитељево мишљење о мештанима 
села а да при томе није промењена фокализација на перспективу учи-
теља. Из писма сазнајемо да је учитељ намеравао да идеолошки препо-
роди село, а сеоски живот није познавао и подносио. Није имао намеру 
да свој рад сведе на то да буде само сеоски учитељ. Покушао је да својим 
понашањем и несебичним помагањем сељацима покаже себе у бољем 
светлу и донекле поправи њихов однос према њему. У својим напорима 
да придобије поверење мештана, он одлази код њих и покушава савети-
ма да покаже како је учен и како тим својим знањем и бригом може да 
им помогне. Њему је било стало да промени тај застарели систем живота 
у селу. Епизоде са ковачем, Паваом Ђерићем и Јеротијем Ковачевићем 
управо сведоче о томе. Ковача је питао зашто ознојен ради на промаји, 
показујући на тај начин бригу за њега јер је знао да од тога може да се 
разболи или укочи. Ковач са друге стране има објашњење зашто тако 
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ради јер, како каже, тако му је чекић лакши и леђа му шкрипе док ради. 
Ковачево објашњење је дакако ирационално, али он не жели да послу-
ша савет новог учитеља који презире начин живота његових суграђана, 
поготово зато што тако ради цео свој живот и што то не жели да мења 
због учитељевог савета. Из истог разлога не жели да га послуша ни Ђе-
рић који је животињски био марву јер се није кретала, иако се и овде 
може видети да је учитељ био у праву; а он ће ескплицитно рећи и зашто 
неће да послуша учитеља – зато што је учитељ „чивутин”: „Ја те не видјех 
ни да се крстиш, ни да клањаш...” (Lazarević 1958: 133), дакле, зашто би 
ико од њих послушао новог учитеља када он не припада њиховом свету. 
Ковачевићу је саветовао да узме амерички гвоздени плуг и да њиме за-
мени стару дрвену ралицу, јер је као „нови” и учен човек тврдио да је ова 
нова много боља. Но када се поломила и Ковачевић га осуђује због саве-
та и окреће против свега новог. Кроз поменута два дијалога су супрот-
стављени ставови учитеља и целог колектива. Став читавог колектива се 
представља кроз дијалог ова два појединца и кроз експлицитни суд на-
ратора. Приповедач индиректно карактерише новог учитеља преприча-
вајући сцену краткотрајног пријатељства између учитеља и Ковачевића, 
на основу онога што му је сам Ковачевић причао или чему је био све-
док. Иза ових искустава, које су поједини мештани имали са учитељем, 
стоји један колективни лик – сви мештани села који осуђују учитељеве 
ставове којим он промовише начела новог доба. Учитељ то ради у име 
прогреса, али за њега не нуди никакву гаранцију, жели да поруши стари 
друштвени поредак и због тога је у њему оличен политикантски мен-
талитет, јер као интелектуалац он жели да преуређује друштво, не пру-
жајући му за узврат оно што оно очекује од њега. Поп ће друштву, иако је 
пука супротност новом учитељу, на један исправнији начин показати да 
се у ново доба не може ући без школованих људи.

Школа и црква
Радња приповетке „Школска икона” смештена је у селу у коме су се 

боље одржали стари патријархални односи него у градовима у којима је 
ново доба већ доносило и нове обичаје и измењен однос људи према црк-
ви и породици. Ово место је Лаза Лазаревић толико идеализовано прика-
зао јер у њему се неморал брзо и лако сузбија, сиромашни добијају пра-
вовремену помоћ, а болесни подршку, да би идеал таквог места био уто-
чиште за људе уморне од градског живота и изнемогле пред агресивним 
примитивизмом који често наступа под маском прогреса. Приповедач не 
описује детаљно своје село, већ на почетку дела у првој реченици даје по-
датак: „Наше село имало је цркву...” (Lazarević 1958: 105) и одмах је ставља 
у центр интересовања читаоца. Затим каже да су имали и школу подређе-
на положаја, а да би показао колики је њен значај, он је пореди са ћатом 
у судници, одакле узгред сазнајемо да село има и судницу, но о њој нара-
тор неће ни да прича јер и што би – поп је судио. Село представља једну 
малу заједницу људи, један колектив који је живео на вековима значајно 
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неизмењен начин везан за патријархалну породицу и православну цркву. 
Поп у њиховом селу сматран је највећим узором и оним који одржава тај 
свет да се не распадне у моралном или егзистенцијалном смислу. Зато и 
ужива посебно значајан положај у селу који је чак и изнад самог кмета: 
„цијело је село било попов спахилук” (Lazarević 1958: 105). Поп је, са дру-
ге стране, све што је имао називао „црквено”, а што је сеоско „наше”. Он 
је, дакле, свој идеал онога како треба да функционише једна заједница 
успешно отелотворио у овом месту. Попа су сви у селу волели и пошто-
вали, а црква је била најзначајније место у селу. Тамо су се људи окупља-
ли, молили, мирили и договарали се о свему. Недељом после службе када 
је црква била „пуна пунцата”, како наратор уверава своје наратере, поп 
је тако лепо причао да су његове беседе за мештане биле „силне, свете и 
поучљиве речи, да те језа подиђе” (Lazarević 1958: 107). Простор цркве је 
имао психолошки и духовни значај за сваког мештанина и клетва изрече-
на у њој би одмах помирила и најзавађеније сељаке. 

Наратор нам након приче о цркви и попу у другом поглављу припо-
ветке говори о школи:

Наша школа била је у једној простој дашчари. У њој је била једна повели-
ка соба за децу, једна мала за учитеља и једна кухиња у којој је фамилијаз 
спавао. Главна соба, управо школа, била је ниска, као и цела кућа. Врата од 
ње гледала су у школску авлију, а с лијеве стране била су још једна мања, на 
која је учитељ улазио. У њој увијек удара на прашину и људски зној. Прозо-
ри су јој били хартијом подлијепљени (Lazarević 1958: 113).

Школа је, дакле, била у једној простој дашчари изграђена, и била је 
сасвим скромно сређена, а чак и запостављена јер није имала ни прис-
тојне прозоре. Наратор каже да је била цела ниска и ова ознака нам суге-
рише на Лотманову симболику простора по којој ова одредница стоји уз 
нешто што је јадно, бедно и безвредно што је управо ова школа и била. 
О њој говори наратор у виду неприказаног простора кроз ретроспекцију 
у којој се присећа својих школских дана. Он и жели да истакне колико 
је та школа била мање вредна од цркве у то доба његове младости. У тој 
школи он се више плашио иконе Светог Саве него учитеља и та икона 
је толико важна да је њој у дискурсу посветио више времена него опису 
саме школе. Значај те иконе за све показаће се да је заиста велики тек кад 
поп ризикује свој живот да би је изнео из запаљене школе. 

Простор цркве и школе има и своју симболичку димензију. Нови 
учитељ неће да иде у цркву и да пева у њој јер се образовао да ради у 
школи, дакле, школа је простор у коме он треба да дела. Контраст прос-
тора цркве и школе показује који је простор био важнији за мештане, 
а који за новог учитеља и наравно да је то био један од разлога таквог 
међусобног односа. црква и школа по ставовима учитеља треба да делају 
независно, а школа треба да буде много значајнија установа. Поп је по 
старим схватањима био уверен да школа треба да буде подређена црк-
ви и од тога наравно неће одустати ни онда када у аманет оставља да се 
прво изгради нова школа, јер то чини управо да би се значај цркве одр-
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жао и у новом времену. Простор делања, црква и школа, одређују ликове 
попа и учитеља. 

Старо и ново време
Време у којем је смештена радња ове приповетке је период од не-

колико десетина година. Што се тиче редоследа излагања описаних до-
гађаја, они су хронолошки приказани што значи да је низање догађаја 
у наративном тексту идентично ономе какво је у причи (Marčetić 2003: 
111). Наратор ретроспекцијом говори о догађајима који су се издешавали 
у његовом селу, тако да је током већег дела приповетке реч о спољашњој 
аналепси јер време приче у попуности претходи времену у ком наратор 
приповеда (Marčetić 2003: 135–248). 

У делу је приказано време као филозофска категорија као контраст 
између онога шта чини „старо” и „ново” време. Носиоци идеја тих кон-
трасти су оличени у ликовима попа и учитеља. Поп је заступник свега 
што је „старо”, конзервативно и проверено као успешан начин одржа-
вања мира и реда међу људима, а учитељ онога што је „ново”, иноватив-
но и прогресивно, али непроверено као погодно за одржавање онога 
што поп сматра идеалним друштвом.

Приповетка има типичне оквирне облике за једно дело српског ре-
ализма. На почетку је дат портрет – оквир који је типична структура 
уводних оквирних облика и која се састоји из два конститутивна мо-
тивска елемента: хронотопа и лика (Milosavljević Milić 1995: 93). Ова два 
облика нису независна, већ се преплићу, а у делу одговарају портрету 
попа и хронотопа цркве. Поп је изасланик цркве, он је њен представник 
у селу, а значај цркве за мештане утолико је већи колико је поп значај-
нији за њих. Основно обележје реалистичког јунака јесте да се у њего-
вој структури огледа структура света којем припада (Milosavljević Milić 
1995: 94). Поп је узор мештана са којим они имају иста схватања, и док он 
промовише такав начин живота какав воде сељаци као исправан, они ће 
тако и да живе. Неименовање попа није случајно као што смо већ пока-
зали у предходном поглављу – он је оличење скупа карактеристика које 
треба да има сваки добар поп. Из његових поступака морају се видети 
начела која он заступа и наратор је то урадио на самом почетку припо-
ветке тиме што је експлицитно рекао какав је поп и то демонстрирао ин-
директном карактеризацијом преко дијалога попа и појединих мештана.

Приповетка се завршава најчешћим поступком завршног уоквира-
вања у делима српског реализма – темпоралном дистанцом. У последњем 
поглављу дела елипсом се прескаче период од шест година управо зато да 
би се направила темпорална дистанца у односу на дотадашњи фабуларни 
ток. Измењена ситуација у овом случају служи као средство мотивације 
за прекид сижејног тока да би се омогућило заокруживање и значењско 
затварање (Milosavljević Milić 1995: 185). Поп је тражио да се од уштеђеног 
новца сагради у селу школа и приповетка се завршава након темпоралне 
дистанце у односу на тај тренутак тако што кроз прозор нове школе нара-
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тор види Марију, попову ћерку, како чита са ученицима молитву и гледа 
у икону Светог Саве, ону исту која је стајала и у старој школи. Припове-
дач тиме истиче да су се жеље покојног попа обистиниле – учени људи у 
школама уче децу не само науци већ и духовности и моралу, прогрес по-
стоји али без одбацивања вишевековних тековина. Тиме се приповетка 
заокружује, значењски затвара и преноси жељену поруку. 

Закључак
Лаза Лазаревић је писац који и поред тога што је најмање написао 

међу свим нашим писцима првог реда заслужио да буде један од класика 
српске књижевности (Deretić 2007: 825). Он је писац који се разликовао 
од осталих реалиста по томе што је позитивно вредновао патријархалну 
заједницу. Величање такве једне заједнице најексплицитније је показао 
у својој приповетки „Школска икона”, где је међу супротстављеним ста-
вовима новог и старог света стао на страну старих и традиционалних 
патријархалних норми. За Јована Скерлића, он је оптимист какав се рет-
ко сусреће међу писцима реализма и чије је гледиште такво да у човеку 
увек можете наћи анђела кад разгребете по њему (Skerlić 1999: 84). Такав 
лик анђела оличен је у јунацима попа и његове ћерке која се у последњем 
часу враћа оцу, чиме се враћа са погрешног пута којим је кренула напус-
тивши га због новог учитеља. Она се враћа као покајница и добија опро-
штај од оца, да би касније била учитељица онаква каква једино може да 
буде, а да истовремено буде прихваћена од стране патријархалне сеоске 
заједнице. Са друге стране, учитеља наратор кажњава због својих ставо-
ва несрећним животом. 

„Школска икона” је приповетка у којој је приказан сукоб старог и 
новог света, преко контраста два лика: попа и учитеља. Хомодијегетич-
ки наратор је глас колектива који ретроспекцијом говори о односу ова 
два лика, мештана и учитеља и значају школе и цркве, онако како су то 
доживели сви у селу. Осуђујући схватања новог учитеља, Лаза Лазаре-
вић преко наратора никако не негира значај школе и то је експлицитно 
показао последњим поповим речима које оставља мештанима у аманет 
да прво граде школу па тек онда цркву јер се само школован човек може 
борити за све оне старе вредности у времену које долази.  

Литература

Abot 2009: P. Abot. Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik
Biti 1997: V. Biti. Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska. 
Deretić 2007: J. Deretić. Istorija srpske književnosti. Beograd: Sezam Book.
Lazarević 1958: L. K. Lazarević. Pripovetke. Novi Sad/Beograd: Matica srpska/Srpska 

književna zadruga.
Lazarević 1986: L. K. Lazarević. Celokupna dela. Beograd: Prosveta.
Marčetić 2003: A. Marčetić. Figure pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga/Alfa.



195

Контрасти у приповеци „Школска икона” Лазе К. Лазаревића 

N
asl

e|
e 3

6 • 2017 • 183–195

Milosavljević Milić 1995: S. Milosavljević Milić. Okvirni oblici u srpskom realističkom 
romanu. Beograd: Čigoja štampa. 

Prins 2011: Dž. Prins. Naratološli rečnik. Beograd: „Službeni glasnik”.
Skerlić 1999: J. Skerlić. Studije i kritike: izbor i propratni tekstovi Slobodan Ž. 

Marković. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Vukićević 2006: D. Vukićević. Pismo i priča. Beograd: Društvo za srpski jezik i 

književnost Srbije.
Živković i dr. 1986: D. Živković. Rečnik književnih termina. Beograd: „Nolit”.

Nemanja D. Jovanović
CONTRASTS IN THE SHORT STORY “THE SCHOOL ICON” BY 

LAZA K. LAZAREVIĆ
Summary

Laza K. Lazarević shows an ambivalent attitude towards patriarchal community in his 
short stories. However, the short story “The School Icon” may reveal a different stance towards 
the patriarchal system of values. The contrasts between the old and new worlds is a frequent 
topic of Serbian Realism. In order to highlight patriarchal values, the author compares them 
with the new system of values embodied in the character of a new teacher. The narrator’s com-
ments, descriptions and general methods of characterization indicate that Lazarević has taken 
the side of old and traditional patriarchal norms. The figure of the priest is an idealized model 
for all the villagers, while the character of the new teacher is given as its opposite. In order to 
establish the contrast, the narrator distinguishes clearly between the light of the priest and the 
darkness of the new teacher. The new teacher is a representative of an ideology which is foreign 
to the villagers, while the ideology of the priest is favoured by the narrator. The character of the 
new teacher is static and serves not only for the advancement of the plot, but also for a better 
portrayal of the priest by emphasizing their differences. Still, by condemning the ideology of 
the new teacher, Laza K. Lazarević does not negate the importance of education, as the priest’s 
final words to the villagers instruct them to build a school first and then a church, because only 
educated people can fight for traditional values in the times to come.

Keywords: Laza K. Lazarević, contrast, short story, narrator, character, chronotope
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