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МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ДЕЛИМА 

НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
 

Сажетак: Књижевност као уметност коју методичка наука интер-

претира негује и слави културе и цивилизације, побуђује свест о многоструко-
стима људског живота. Књижевност трансформише време у вечност, а ме-

тодика добро познатим научним методама тражи и открива то време и чове-

ка, његово мишљење, свест, његове корене. Естетске вредности књижевне 

уметности остварују двоструку улогу у методици: први је – изградња естет-

ског идеала, а други – богаћење емоционалног света реципијента.  
Мудрост је пронаћи адекватни метод и „ући― у структуру књижев-

ног дела, посебно оних дела народне књижевности која су временски далека 

данашњим генерацијама. Мудрост је схватити да у младом реципијенту тре-
ба побудити животворну енергију којом ће он себи осветљавати значења ре-

чи, својим унутрашњим зрачењима дограђивати светове, истовремено учити 

о себи, својим прецима и прошлости свога народа.  
У раду ће бити речи о специфичностима народне књижевности, коју 

треба имати на уму при избору адекватне наставне методологије и значају 
добре мотивације ученика за успешну рецепцију дела. 

 

Кључне речи: народна књижевност, методички приступ, мотиваци-
ја, ученици, рецепција. 

 

 

Увод 

 

Основно методолошко опредељење у заснивању и развијању 

методичке интерпретације књижевног дела јесте, пре свега, усмереност 

према уметничком тексту. Таква методологија заснива се на свим оним 

књижевним приступима у изучавању књижевности који се залажу за 

унутрашње проучавање дела, као што су: феноменолошки, структурал-

ни, стилистички, семиотски метод, метод помног – пажљивог читања, 

метода иманентне интерпретације. Успешна методичка интерпретација 

треба да испуни сложене захтеве које поставља методологија методике 

наставе књижевности. Међу тим захтевима посебно треба издвојити:  

 да интерпретација буде оригинална, естетски мотивисана, 

свестрано усклађена са постављеним циљевима и дидактич-

ким начелима,  

 да буде кохерентна и поступна, а да методолошки и мето-

дички поступци обезбеђују јединство анализе и синтезе.  
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Примарно опредељење у свему томе је да се у истраживачком 
приступу књижевном делу трага за његовим значајним уметничким 
вредностима, које би интерпретацијом постале предмет појачане истра-
живачке пажње ученика. Кроз тумачење кључних уметничких вредности 
дела треба обухватити дело у целини, проучити и друге битне поједино-
сти у њему. Чиниоци обједињавања интерпретативних путева могу бити: 
уметнички доживљаји, важни структурни елементи (тема, мотиви, поет-
ске слике, фабула, сиже, ликови, поруке, композиција), облици казива-
ња, језик и стил, литерарни проблеми и разноврсне текстовне целине. 
Без обзира на то који ће чинилац бити кључни приликом интерпретаци-
је, наставник мора да буде вешт зналац који ће успети, појачаним ис-
траживањем и тумачењем вредности, да обухвати и све остале реле-
вантне појединости у тексту, како би ученици доживели и сазнали 
уметничко дело као целину. 

Тумачење текста у млађим разредима основне школе предста-
вља изузетно сложен и деликатан посао. Врло често, због узрасних 
ограничења у рецепцији и специфичности сваке књижевне врсте у ту-
мачењу и усвајању уметничких вредности, естетских и емоционалних 
доживљаја, треба испољити много инвентивности, систематичности, 
креативности и упорности у оспособљавању ученика за постепено 
уочавање, препознавање, доживљавање и изражавање доживљеног у 
вези са уметничким светом дела. То је посебно пожељно када су у пи-
тању дела народне књижевности. Том приликом треба имати у виду но-
ве друштвене, економске, културне и демографске прилике које утичу 
много на промене у фолклору, а посебно у народном песништву.  

Са распадањем патријархалне кућне заједнице, својеврсне дру-
штвено-економске организације у малом, нестају старе форме живота, 
древна веровања, многи обичаји и обреди, мењају се односи међу чла-
новима породице, породица постаје мања, сиромашнија у погледу емо-
ција и осећања. У данашње време велики број песама губи своју фун-
кционалност (лазаричке, жетелачке, посланичке и сл.). Усмена народна 
књижевност, а посебно усмена песма, тражи време које се не мери, те 
не успева да одоли брзом ритму живота којим се данас живи. Нема ни 
одговарајућег амбијента за доживљај, јер, рецимо, жетелачка песма 
„тражи― свој амбијент – њиву на којој млађи свет жање српом. Данас је 
права реткост такав амбијент, те су жетелачке мелодије утихле.  

На нестанак и заборав многих народних обичаја и обреда које 
прати песма утицао је и демографски слом, којим су многа планинска 
села изумрла. Деца из града, а често и деца са села, воле да слушају о 
многим догађањима и дешавањима у прошлости, обредима и обичајима 
који су некад били део свакодневног живота српског човека, а данас их 
више нема. За успешну наставну интерпретацију и дубљи емоционални 
доживљај дела, који је предуслов исправне рецепције, неопходна је до-
бра мотивација. 
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1. Мотивисање ученика  

за читање дела народне књижевности 
 
Велика временска дистанца, са које ученици данас примају и 

доживљавају дела народне књижевности, захтева добру мотивисаност 
за дубљи емоционални доживљај и разумевање, као и за формирање ис-
правног става према њима. Незаобилазни чинилац наставе, а посебно 
рецепције и интерпретације књижевности, јесте мотивација за сазнава-
ње (Шефер, 2005:54). Мотивација покреће понашање и подразумева на-
меру, сврху и циљ, омогућава активности – учење или било коју другу 
продукцију, досезање циља који је постављен и истовремено активира-
ње и сарадњу различитих особина личности и способности. Уколико 
мотивација долази из унутрашњих извора (интересовања), а не споља-
шњих подстицаја (као што су награде, односно оцене), учење, читање, 
истраживање добија за ученика смисао по себи и, самим тим, подстиче 
радозналост и љубав према тој активности, задовољство и осећање ис-
пуњености. Однос између учења, читања, односно сазнавања уметнич-
ког света књижевног дела и мотивације једно је од најважнијих питања 
којима треба да се бави савремени наставник.  

Познато је да су уметнички доживљаји најмоћнији у подстица-
њу ученикове радозналости и љубави према школи, читању, књизи, 
учењу. Наставниково сажето и осмишљено представљање лепоте на-
родне лирике у амбијенту етно-музеја или етно-кутка у школи може 
подстаћи и оснажити ученикову вољу, развити потребу да дубље упо-
зна и са љубављу сазна уметнички свет народне књижевности. Да би у 
томе успео, наставник мора прво сам добро да познаје уметничке вред-
ности народне књижевности. Рецимо, ако обрађује лирску песму, треба 
да познаје уметничке вредности лирике, да познаје антологијске песме 
у оквиру лирске врсте коју проучава, да издвоји кључне стихове које ће 
казати напамет или прочитати, а све то уз зналачко комбиновање са 
сродним садржајима других предмета (уз одговарајућу изложбу слика 
тога доба, пригодну музику која прати или се слуша соло, асоцира на 
прошлост или одговарајуће друштвене садржаје и чињенице које прет-
ходе доживљају, са циљем да употпуне разумевање дела). Тиме настав-
ник најављује и ствара емоционални угођај, услове и амбијент да уче-
ници што боље осете чари народне лирске поезије, подстиче асоцијаци-
је у вези са временом о коме ће бити речи. Све то помаже ученицима да 
успешно усмере истраживачке напоре и мисао на уметничке вредности 
овог дела књижевне уметности, подстиче и изазива ђачке духовне од-
зиве песничким световима даровитог народног ствараоца, које треба 
открити, доживети, духовно осетити.  

Од благовременог и подстицајног припремања ученика за чита-
ње, доживљавање и проучавање народне књижевности у великој мери 
зависе и укупни домети наставног проучавања и квалитет ученикове 
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рецепције. Мотивисање у настави књижевности треба да буде усмерено 
тако да делује у три здружена ментална смера – да развија емоционал-
ну, фантазијску и рационалну компоненту ученикове радозналости. С 
обзиром на то да је мотивација једна од веома значајних етапа у сазна-
вању књижевног текста, савремена методика наставе књижевности по-
клања јој посебну пажњу (Николић, 1988: 171-183; Росандић, 1986: 
401-413). Међутим, недовољно се говори о мотивацији када је, кон-
кретно, у питању народна књижевност, која је за њену рецепцију по-
себно важна. 

У етапи припремања за наставно проучавање народне књи-

жевности, конкретно народне поезије, посебно су значајне следеће 

методичке радње: мотивисање ученика за читање, доживљавање и 

проучавање народне поезије, локализовање народне песме (епске, 

лирске, епско - лирске), читање песме (доживљајно, истраживачко, 

интерпретативно) и постављање истраживачких задатака за проу-

чавање уметничких творевина у народном песништву (Андрић, 1997: 

21). Свака од ових методичких радњи, уколико се у наставном процесу 

осмишљено и целисходно спроводи, значајно доприноси учениковом 

појачаном доживљавању, комплекснијем сагледавању и сазнавању 

уметничких вредности сваке поједине уметничке творевине (Николић, 

1988: 214-217). Успех у проучавању књижевног дела уопште, а посебно 

дела народне књижевности, у великој мери зависи од тога како и коли-

ко се ученик осећањима, мишљу и маштом, при слушању или читању, 

„уживљава― у уметнички свет дела, каквим га је доживљајима, сазна-

њима и наслућивањима уметничко дело обогатило. Без тога нема ду-

бљег и потпуног емоционалног доживљаја, правог сазнавања уметнич-

ког света књижевног дела, а нема ни ваљане наставне интерпретације.  

Мотивација се са узрастом мења и одрастањем све више везује 

за садржај појединих активности или за поједине предмете. Прва трај-

нија интересовања за садржај појединачних предмета јављају се у III 

разреду основне школе (Шефер, 2005: 56), времену када се и дела народ-

не књижевности обрађују у већем броју. Подстицање развоја унутрашње 

мотивације ученика млађих разреда основне школе за књижевност, чита-

ње и уживање у уметности лепе речи, па самим тим и у делима народне 

књижевности, подразумева слободу ученика и самоангажовање при из-

бору и самој организацији наставне активности. Важно је помоћи уче-

ницима да осете да постоји разлог због кога треба да упознају, доживе, 

осете лепоту књижевног текста. Изазов се састоји у томе да учионицу 

претворимо у место где се садржаји повезују са животним искуством, 

што се постиже сарадничком атмосфером у раду, учествовањем учени-

ка у фази планирања наставе, избору дела, креирању наставног часа, 

прикупљању одговарајуће грађе и самоангажовању у току саме интер-

претације. 
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2. Специфичности интерпретације  

дела народне књижевности 

 

Основно методичко опредељење у избору, организацији и реа-

лизацији наставне интерпретације дела народне књижевности је пре-

васходна усмереност према уметничким вредностима дела. Народну 

књижевност не треба користити као средство за разумевање прошлог 

времена и историјских догађаја, како се то некада чинило, већ превас-

ходно се треба бавити њеним уметничким вредностима. Зато је емоци-

онални доживљај и естетски угођај на првом месту. Интерпретација на-

родне књижевности треба да буде оригинална, естетски мотивисана, 

свестрано усклађена са наставним циљевима и задацима и значајним 

дидактичким начелима. Међутим, изнад свега треба да буде оригинал-

на и непоновљива како би ученицима млађег основношколског узраста 

успешно приближили овај део књижевности. Примена методе рецепци-

је и истраживања, интеграција са сродним садржајима других предмета 

и мултидисциплинарни приступ значајно доприносе томе. Тумачењем 

водећих уметничких вредности дела на прави начин, у одговарајућем 

амбијенту, обједињују се сви битни чиниоци уметничке структуре дела 

тако да се добија јединствен и непоновљив утисак, који оставља дубок 

траг у свести најмлађих. 

Полазећи од уметничких доживљаја, емоција и првих утисака 

изазваних амбијентом, добрим изражајним читањем или казивањем де-

ла, ученици упознају битне структурне елементе (тему, мотиве, умет-

ничке слике, фабулу, ликове, поруке), упознају облике казивања, језич-

ко-стилске поступке, богате речник речима народног говора. Најчешћи 

проблем при обради дела народне књижевности, како ученицима (гра-

фикон 1) тако и учитељима (Стојановић, 2010), јесте: Како разумети 

тајну згуснутог народног израза, магију речи и порука?  

 

 
Графикон 1. Шта ти је најчешће нејасно у народним бајкама 

Чудесни 

догађаји; 

95; 19,11%

Народне 

речи и 

изрази; 331; 

66,60%

Описи 

необичних 

ликова; 71; 

14,29%
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Застареле народне речи и изрази у народним бајкама, али и дру-

гим делима народне књижевности, најчешће су нејасне испитиваним 

ученицима IV разреда, статистички чешће у односу на чудесне догађаје 

и описе необичних ликова (p<0,001). 

Мноштво асоцијација и богата машта, уз добре подстицаје и 

адекватан амбијент, при читању дела народне књижевности узбуђују 

младе реципијенте, обузимају њихову свест и мисао о загонетности 

света и човековог бића у прошлости. Размишљањем о прочитаном, 

проналажењем порука, упознавањем ликова, јунака дела, процењива-

њем позитивних поступака и пожељног понашања интелектуално, емо-

ционално, естетски и морално богатимо личност младог бића. У циљу 

потпуније рецепције често је потребно проширити ученичка гледишта на 

шири контекст у оквиру кога је дело настало. Треба локализовати дело.  

Локализовањем места и времена када је дело настало стварамо 

услове за потпунију рецепцију и успешнију анализу. Позната је унутра-

шња и спољашња локализација. Када нека ужа литерарна целина ситуи-

ра у себи надређени литерарни контекст, ради се о ужој или унутрашњој 

локализацији. У случају да се ученицима саопштавају вантекстовне чи-

њенице, које уметнички текст одређују са временског, развојног, про-

сторног, друштвеног, историјског или неког другог спољашњег станови-

шта, остварује се шире или спољашње локализовање уметничког текста 

(Андрић, 1997: 33). У наставном проучавању народне књижевности че-

сто је неопходно и једно и друго.  

Успешна наставна интерпретација народне књижевности подра-

зумева преплитање различитих садржаја из више наставних предмета. 

Све то упућује на преплитање и интеграцију различитих медија сазна-

вања, што умногоме употпуњује рецепцију. Временска дистанца са које 

најмлађи данас доживљавају дела народне књижевности неминовно 

захтева примену различитих медија, који ће се обраћати различитим 

чулима и вишеструким способностима ученика. Анимирање, пре свега, 

аудитивних, али и визуелних, тактилних, кинетичких, густативних и 

других чула доприноси да се што потпуније пренесу информације у ве-

зи са овим делом књижевности. Коришћењем различитих медија при 

интерпретацији, деца стварају богатије и целовитије представе о време-

ну које се опева, уче да ликове и догађаје опажају и доживљавају из 

различитих углова, сагледавају у различитим приликама, откривају осе-

ћања и уочавају понашање. Богатство истраживачког приступа огледа се 

у томе што емоционални доживљај, изазван слушањем наставниковог 

изражајног читања или рецитовања, употпуњују информације које уче-

ници добијају посматрањем фотографија тога периода, упознавањем 

конкретних предмета, слушањем музичких композиција, гледањем 

филмских записа, презентацијама праћеним звуком, сликом, покретом 

и слично. 
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Табела 1 даје преглед проблема које су испитивани учитељи на-
вели, са фреквенцијом учесталости при обради народне књижевности. 
Неразумевање застарелих речи народног говора је најчешћи проблем 
ученицима, како наводе учитељи, статистички чешћи у односу на не-
могућност схватања садржине, суштине, догађаја и порука дела 
(p<0,01), као и све остале проблема (p<0,001). Као значајан проблем ис-
такнуто је недовољно познавање прилика тога доба и велика временска 
дистанца која би се напред наведеном међупредметном повезаношћу 
превазишла. 

 

Табела 1. Проблеми у вези са рецепцијом дела народне књижевности 

Проблеми код ученика при рецепцији 
 дела народне књижевности 

Испитаника 

Неразумевање застарелих речи и израза народног говора 34 

Немогућност да се схвати садржина, догађаји и веза међу 
њима, као и поруке дела 

19 

Недовољно познавање прилика тога доба 14 

Велика временска дистанца 8 

Неразумевање народних обичаја 7 

Недовољна заинтересованост  6 

Површност ученика 4 

Немогућност анализе ликова 4 

Недостатак концентрације 4 

Недостатак визуелног доживљаја 3 

Немогућност схватања вредности за које се јунаци боре, 
етичких порука 

3 

Теже читају и схватају епску поезију 3 

Нека дела им нису занимљива 3 

Неразумевање патријархалних односа 2 

Немогућност схватања осећања 2 

Немогућност визуелног доживљавања дела и духа 
прошлости 

2 

Недостатак искуства о врлинама и манама 2 

Неприлагођеност неких садржаја узрасту 2 

Проблеми са читањем 2 

Немогућност препричавања  1 

Недовољно смерница у уџбенику 1 

Недовољан број часова 1 

Недовољно књига са делима народне књижевности 1 

Недостатак очигледних средстава 1 
 

Као што се може приметити, то нису само проблеми ученика, 
већ и проблеми учитеља при интерпретацији дела народне књижевно-
сти. Једни имају проблем са тумачењем, а други са схватањем застаре-
лих речи и израза народног говора. Самим тим, веома важна етапа у об-
ради ових дела је тумачење непознатих речи и израза.  
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С обзиром на то да дела народне књижевности обилују архаи-

змима, дијалектизмима, жаргонизмима и туђицама (пре свега турци-

змима), потребно је значајну пажњу посветити њиховом објашњењу, 

јер оне умањују разумевање дела. Врло често се дешава да велики број 

застарелих речи народног говора и туђице отежавају доживљајно чита-

ње ученицима, што умањује рецепцију. Наставници често греше када 

мисле да је непотребно задржавати се на објашњавању непознатих ре-

чи, или сматрају да су оне деци делимично познате. Поједини их обја-

шњавају ван контекста што је, такође, велика грешка. Речи народног 

говора (дијалектизми, као и жаргони) често снаже стилски израз, исти-

чу сликовитост и појачавају поетску лепоту дела, без њих дело не би 

имало поетску вредност. Велику дилему методичара, учитеља и настав-

ника о најприкладнијем времену за објашњавање непознатих речи раз-

решава Милија Николић који истиче да их је могуће тумачити пре, за 

време или после изражајног читања (Николић, 1988: 217). Најбоље 

време је, како истиче, у току интерпретације одговарајућих делова тек-

ста, исказа у тексту, обавезно у оквиру контекста. Радмило Димитрије-

вић истиче да је најсврсисходније непознате речи тумачити пре изра-

жајног читања, нарочито када је у питању текст у стиху, нека лирска 

песма, уопште емоционални текст (Димитријевић, 1977: 74).  

Ови ставови су прихватљиви када су у питању краћа дела која 

се обрађују на овом узрасту, мада, ако садрже неке појмове који имају 

шире значење, као што су рецимо прело, посело, моба (текст Моба - В. 

С. Караџић, читанка за III разред), потребно је деци дати задатак да код 

куће поразговарају са старијима и пробају сами да открију значење 

ових речи. Слично се може поступити и са неким другим речима на-

родног говора које захтевају шира објашњења и детаљније разматрање. 

Деца могу да прибележе у својим свескама добијена објашњења како 

би их упоређивала на часу. На тај начин навикавају се да бележе нове и 

непознате речи које могу постати део њиховог речника, најчешће па-

сивног, али и активног, када своју мисао желе да појачају. Истовреме-

но, постају чувари народног блага.  
При наставној интерпретацији народне књижевности припрем-

ни рад је обавезан, а он је најчешће организован кроз одређене актив-
ности и истраживачке задатке, које ученици треба да ураде често код 
куће. Ако се ради о краћем делу, онда истраживачки задаци могу да се 
дају ученицима и на часу, после изражајног читања. Истраживачки за-
даци су изузетно значајни за учење и откривање вредности дела. У са-
временој настави ученике треба оспособљавати за самосталан рад и 
стицање знања. Клафки сматра да ученик истражујући учи. Њега треба 
ослободити наше речи, упутити га да самостално трага. На тај начин 
повезује се институционално и ванинституционално образовање које је 
неопходно, посебно у савременој настави. Истраживачким задацима 
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пружају се могућности да сваки ученик пронађе себе, ужива у плодови-
ма свога рада, што има изузетну васпитну функцију. Осим истраживач-
ких задатака, наставно изучавање народне књижевности захтева и оба-
везно давање конкретних упутстава ученицима пре него да започну са 
истраживањем дела. Упутства за истраживачко читање помажу учени-
цима да открију кључне литерарне проблеме у делу, поетске лепоте ко-
је у њима изазивају снажан емоционални доживљај, да се припреме за 
стваралачко учешће у каснијој анализи. Истраживачки задаци у целини 
треба да покрију уметнички свет дела, одређену временску епоху о ко-
јој ће бити речи. Такав скуп задатака представља неку врсту радног 
пројекта (Николић, 1992: 185) за проучавање дела. Уз помоћ радног 
пројекта, систематично и вешто, ученици се методички припремају за 
што потпунији пријем и бољу рецепцију.  

Припремање ових задатака заснива се на вредносном избору. 
Полази се од оног што је доминантно и кључно, како у самом делу, та-
ко и ван њега. У настави се користе репродуктивни и продуктивни за-
даци. С обзиром на то да репродуктивни воде ка нижој врсти знања, не 
подстичу доживљај, треба настојати да је што више продуктивних – 
стваралачких задатака. Зато у методичким приступима делу, у непо-
средном раду са децом, као и у уџбеницима, треба да буде што више 
захтева који их упућују на практичан и стваралачки рад. Када истражи-
вачко мотивисање садржи захтеве који подразумевају да се одређени 
делови текста мисаоно актуелизују, чулно доживе, да се поједине слике 
оживе унутрашњом очигледношћу, онда се тиме појачава спонтаност 
пријема и подстиче стваралачки домет књижевног дела. То се посебно 
односи на дела народне књижевности, код којих је спољашња очиглед-
ност и конкретизација често немогућа због временске удаљености. 

 
 

3. Ученик као активни учесник у сазнавању  
народне књижевности 

 

Дете се одувек посматрало искључиво с рационалистичког ста-
новишта, уз недовољно поклањање пажње вољној и емоционалној 
страни његове личности. Досадашњи програми су наизглед конципира-
ни по мери детета, у складу са њиховим интересовањем и психофизич-
ким могућностима. Међутим, истина је да је наставник увек био испред 
ученика у процесу сазнавања, или у најбољем случају корачали су за-
једно. Ученик је за наставника увек био велика непознаница (у сваком 
смислу), што је имало негативне последице у погледу остваривања ње-
говог индивидуалног максимума. Ригидни модели наставе углавном 
афирмишу наставника као најважнијег покретача наставног процеса и 
најважнију карику у ланцу сазнавања књижевног дела, док су ученици 
у позицији објекта. Разговор на часу у вези са текстом није разговор 
ако наставник највише говори, а ученици само слушају. Рад на тексту 
није рад на тексту ако ученици само читају и препричавају прочитано, 
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а не износе своје доживљаје, ставове у вези са прочитаним, ако кон-
кретно не испоље активност у припремној фази обраде истраживањем 
појединости битних за дубљи доживљај.  

Рецепционо-естетички модели афирмишу ученикове истражи-
вачке потенцијале (Стевановић, 2000: 190). Сваки књижевни текст омо-
гућава ученицима разноврсне истраживачке поступке, односно трагање 
за уметничким вредностима, при чему они треба да осете радозналост, 
ишчекивање, узбуђење, радост и задовољство када пронађу тражено, 
открију непознато. Читалац је и стваралац дела, који својим односом 
према прочитаном продубљује његова значења и поруке. При том, он 
не мора разумети његове поруке онако како их је писац поставио. Дете 
је равноправни реципијент са одраслима – медиј са активним особина-
ма. Оно се према делу понаша као и сви други, реагује емоционално, 
етички, асоцијативно, мисаоно, сензитивно и стваралачки. При читању 
осећа задовољство откривања нових вредности, идеја, стицања знања, 
задовољство информисаности и емоционалног уживања у судбину ју-
нака, радост естетског уживања у стилу и језику, као и драж изналаже-
ња решења и откривања загонетки.  

Равноправним учешћем у процесу сазнавања и откривања дела 
народне књижевности постиже се већа мотивисаност ученика и обезбе-
ђују услови за потпунију рецепцију. Увођењем игре и самосталног ис-
траживања, живе и слободне интеракције у процес откривања уметнич-
ког света између ученика и наставника, као и применом разних медија, 
ученици креативно и истраживачки приступају делу, постављају пита-
ња, ослушкују, опажају, замишљају, покушавају да оживе звукове који 
се чују, откривају, закључују, износе спонтано доживљаје и судове без 
бојазни да ће погрешити. 

Уколико наставник чешће ствара погодне околности на часу у 
којима ће ученици слободно казивати своје утиске и мишљење о про-
читаном, о народној песми коју су чули, причи коју су забележили, он 
битно појачава мотивисаност ученика за читање и уживање у делима 
народне књижевности, развија књижевни сензибилитет и љубав према 
овом делу уметности. Зато наставну интерпретацију треба ослобађати 
сувишног рационализма, уопштености и теоријске анализе. Формали-
стичка анализа дела ствара такве околности да наставник често запоста-
вља учениково читалачко искуство, не уважава довољно његове дожи-
вљаје дела, ставове и мишљења у вези са њим, што слаби мотивисаност 
ученика за даља читања и проучавања књижевности. 

Настава која пружа могућност ученику да се слободно емоцио-
нално и мисаоно испољи, подстакнут доживљајем дела, афирмише 
основни циљ читања, удовољава жељи ученика да на часу дође до изра-
жаја, образлаже своја осећања, износи ставове и размишљања. Када се 
ученици укључују у интерпретацију дела још и пре него да она започне 
на часу – прикупљањем неопходних појединости о времену о коме ће 
бити речи у делу, записивањем речи народног говора, тражењем обја-
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шњења за поједине изразе од старијих, доношењем одређених предме-
та, старих фотографија које документују начин живота тога доба и 
слично, њихова вољна активност на часу је већа, утисак јачи (Стојано-
вић, 2010: 365). Када су ученици подстицани да активно учествују у тума-
чењу, а њихова оригинална гледишта и ставови похваљивани и истицани, 
они се самопотврђују, чиме стварају позитивну климу за нова читања и 
даља проучавања. За њих ће то бити изазов за потврђивање личних спо-
собности како пред самим собом, тако и пред другима. Зато треба стално 
обезбеђивати јединство емоционалног и рационалног ангажовања учени-
ка, што је један од пресудних чинилаца успешног наставног тумачења 
књижевности, а посебно народне књижевности. 

 
 

Закључак 
 

Уметнички свет народне књижевности, који егзистира у просто-
ру и времену, који припада далекој прошлости, за пажљивог и активног 
читаоца, саучесника у откривању, није више свет прошлости, без обзи-
ра на то што реално припада том добу, већ постаје свет тренутка у коме 
реципијент живи и у коме, међу његовим јунацима, препознаје себе, 
преживљава њихове страхове, осећања, лутања, патње и надања. Значај 
народне речи је у њеној истини о животу, моћи да плени разиграном 
приповедачком формом, да буди смисао за лепо, морално, вредно, ин-
тересовање за књижевну реч, да развија интуицију и подстиче језички 
сензибилитет. 

Практичари постављају питање како приближити ученицима да-
леки уметнички свет народне књижевности, тајну згуснутог народног 
израза, магију речи и порука? Одговор је у мотивацији, вољи и жељи да 
се нешто сазна, открије, разуме; унутрашњим мотивима да упознају 
прошлост својих предака, представљену уметничким средствима. До-
бра мотивација је основни предуслов да дође до потпуне рецепције 
књижевног дела. То је основни услов да се постигну бољи ефекти у 
развоју трајних позитивних особина и моралних вредности младих. До-
живљајно читање је полазна, али не и довољна, основа за комплексну 
рецепцију дела. Приликом каснијег истраживања и тумачења, настав-
ник треба да упућује ученике на занимљиве делове садржине, на ва-
жнија збивања, позитивне ликове, на лирска места и драмске сукобе, 
прелепе описе и друге детаље на којима се осликавају естетски и темат-
ски нивои уметничког дела.  

Адекватним наставним приступом, самоангажовањем ученика, 
коришћењем више медија у сазнавању тренутка прошлости, ствара се 
позитивна емоционална клима, што умногоме доприноси потпунијој 
рецепцији дела народне књижевности. Самим тим, развијају се трајнија 
интересовања младих за овај део књижевне уметности, подстиче љубав 
према прошлости, прецима, књижевном и културном благу. 
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METHODICAL APPROACH  

TO THE WORKS OF FOLK LITERATURE 
 
Summary: Literature as art that interprets methodical science nurtures 

and celebrates the culture and civilization, raises awareness of the manifolds for 
human life. Literature transforms time into eternity, a well-known methodology of 
scientific methods and seeks to reveal the time and the man, his mind, conscious-
ness, its roots. The aesthetic value of literary art exercise a dual role in the metho-
dology: the first - the construction of aesthetic ideals, and others - get rich emo-
tional world of the recipient. Wisdom is to find adequate methods and "enter" into 
the structure of literary works, especially works of folk literature that distant time 
the present generation. The wisdom to realize that the young recipient should in-
spire life-giving energy that he himself illuminates the meaning of words, their in-
ternal radiation upgraded worlds, while learning about themselves, their ancestors 
and the past of his people. 

This paper will discuss the specifics of folk literature that you should keep 
in mind when choosing appropriate teaching methodologies and the importance of 
good students' motivation for successful reception work. 

 
Key words: folk literature, methodical approach, motivation, students, reception. 
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