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ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП ПРИПОВЕЦИ 

БОРИСАВА СТАНКОВИЋА ПЕЧАЛ 
 
Сажетак: У раду је приповетка Борисава Станковића „Печал“ анали-

зирана феноменолошким методом. На основу теорије феноменолога Романа 
Ингардена, издвојена су четири слоја овог књижевног текста: слој звучања, 
слој значења, слој приказаних предметности и слој схематизованих аспеката, 
а сâм текст сагледан је као интенционална схематска творевина. Бројна 
места неодређености захтевају од читаоца Станковићеве приповетке 
„Печал“ конкретизацију, односно попуњавање схематске структуре током 
чина читања, а феноменолошки метод природно се намеће као метод подесан 
за њену анализу. 

 
Кључне речи: Борисав Станковић, феноменологија, Роман Ингарден, 

књижевни текст, четири слоја, читалац.  

 
 

Увод 

Феноменологија је као правац у методологији проучавања књижев-
ности изведена из феноменологије Едмунда Хусерла (1850-1938), немач-
ког филозофа, математичара и логичара. Хусерл се није примарно бавио 
тумачењем књижевности, те се сматра да је он тек поставио темеље овој 
методолошкој струји, коју ће знатно развити његов ученик Роман Ингар-
ден (1893-1970), а потом и остали представници феноменолошког учења: 
Гастон Башлар, Жорж Пуле, Жан Старобински, Жан Пјер Ришар, Морис 
Мерло-Понти и, тек у првој фази свога рада, Мартин Хајдегер. 

Према Хусерлу, главна тема феноменологије јесте интенционал-
ност свести, тј. оно стање свести када је она усмерена на нешто, и једино је 
тада могуће одвијање процеса сазнања. Отуда би феноменологија предста-
вљала „науку о свести“, утолико што свест уопште представља сазнање 
било спољашње било унутрашње неког објекта“ (Лиотар, 1980: 50). Ми 
сазнајемо путем интуиције, која означава стање свести када смо у стању да 
сагледамо суштину предмета и управо тај повратак суштини (eidos) или 
самим стварима јесте главна идеја феноменологије.  
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Роман Ингарден под термином „сазнање“ подразумева упознавање 

читаоца са једним књижевним делом, довођење у везу са њим на емоцио-

налном нивоу. Феноменологија, дакле, први пут у науци о књижевности 

признаје важност учешћа читаоца у рецепцији књижевног дела. Књижевно 

дело је у Ингарденовом тумачењу сагледано као вишеслојна и интенцио-

нална творевина. У његовој структури издвајају се четири слоја: а) слој 

гласова и гласовних творевина и карактера вишега реда, б) слој значењ-

ских јединица: смисла појединих реченица и смисла целих склопова рече-

ница, в) слој схематизованих аспеката и г) слој приказаних предметности 

(Ингарден, 1971: 10).  

Мартин Хајдегер, који је, као и Ингарден, био Хусерлов ученик, на 

почетку свог рада бавио се херменеутичком феноменологијом, која ће 

потом прерасти у философију егзистенције. У свом најзначајнијем делу 

Биће и време (1927) он дефинише феноменологију као науку о бићу бив-

ствујућег, изједначавајући је на тај начин са онтологијом. Термин феноме-

нологија води порекло од грчке речи phainómenon, која означава „оно што 

се показује, нешто што се показује, што је откривено“ (Хајдегер, 1975: 

270), и речи logos, која означава науку. Дословно, феноменологија означа-

ва науку која се бави проучавањем онога што се појављује. 

Феноменолошки приступ нуди једно богатије читање књижевног 

текста, који код различитих читалаца изазива различит доживљај и добија 

различиту интерпретацију, јер ће сваки читалац на основу сопствених ком-

петенција, животних и читалачких искустава, конкретизовати1, тј. надогра-

ђивати оно што у тексту није речено (Ингарден та места дефинише као 

„места неодређености“). У том смислу Волфганг Изер издваја два пола књи-

жевног дела – уметнички и естетски: „[…] умјетнички пол се односи на 

текст који је креирао аутор, а естетски пол на конкретизацију коју је извр-

шио читалац. Из тог поларитета произлази да књижевно дјело не може бити 

потпуно идентично ни с текстом, ни с конкретизацијом текста, већ је оно 

негдје на средини између тога двога. Дјело је више него текст, пошто текст 

почиње живјети једино кад се конкретизира“ (Изер, 2002: 141). 

 

Феноменолошка анализа приповетке Печал 

Једна од раних и, претпоставља се, недовршених приповедака 

Борисава Станковића (1876-1927) Печал, први пут је објављена пост-хум-

но у Српском књижевном гласнику, 16. августа 1928. Специфичност стила 

Борисава Станковића, кратка и искидана реченица мотивисана бурним 

унутрашњим, психолошким животом јунака, која „често изгледа на муца-

ње“ (Скерлић, 2006: 401) остављају велики простор за конкретизацију од 

стране читаоца.  

                                                 
1 У Ингарденовој теорији, конкретизација представља „попуњавање схематске структуре дела 

коју за време читања обавља индивидуалан читалац“ (Буржињска, Марковски, 2009: 104). 
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У Ингарденовом феноменолошком приступу књижевном делу 
први слој представља слој звучања. Станковићева приповетка Печал, као и 
сваки други књижевни текст, сачињена је од низа речи и реченица. Особе-
ност слоја звучања огледа се у фонолошком окружењу гласова. Свака реч 
саздана је од извесних гласова, а од тог склопа зависи и како одређена реч 
звучи. У различитом контексту једна иста реч може звучати и другачије. 

 Књижевни језик ове приповетке јесте стандардни српски језик са 
извесним дијалекатским одступањима: свиону (Станковић, 1980: 105; сви 
цитати из извора у даљем раду биће дати према овом издању), лажице 
(105), збрчкана (110), приносиваше и удисаваше (110), некадањи (110), (с) 
мушкињем (114), разлева се (116), жмири (117), њина (119), оцо (119), упе 
се (121), тадањој (121). Уношење оваквих лексема у текст уметнички је 
мотивисано интенцијом имплицитног аутора да аутентично прикаже свет 
провинције, коме припада главна јунакиња, који управо и говори таквим 
идиомом. Стога дијалектизама неће бити при крају текста, у коме је прису-
тан топос града, односно опис изгледа Велике школе у Београду (вид. стр. 
122). Нешто су мање заступљени архаизми: неустрашимо (102), нашто 
(103), сневала (116), као и турцизми: ширит (110), симиџија (113) и герма-
низми: герок (110), а именица у наслову приповетке представља русизам. 

 Поменуте архаизме архаичним чини њихов морфолошки склоп, 
односно деривација нешто другачија од оне у савременом српском језику: 
суфикс -имо у грађењу прилога, префикс на- у грађењу упитне речце, као 
и превој вокала у коренској морфеми примеру сневала. Оваква одступања 
у погледу језичке коректности чине овај књижевни текст особеним, дајући 
му јединствену и специфичну боју. Борисав Станковић и у овом, као и у 
осталим својим делима, чува аутентичну атмосферу родног Врања, малог 
града са сопственим дијалектом и града у коме су се Турци најдуже задр-
жали, те и оставили највише трага у погледу језика, али и у другим сфера-
ма живота. 

Осим звучања појединачних речи, први слој књижевног текста 
чини и звучање читавих реченица и пасуса. Свака реч, реченица и пасус 
имају сопствену интонацију. Тако ће део текста у коме свезнајући припо-
ведач говори о односу родитеља према јунакињи услед низања негација 
носити у себи извесну дозу задршке, неутољене потребе за родитељском 
топлином и чежње. Осим сукцесивног набрајања чега све није било у 
односу према јунакињи, паузе у читању доносе и супротне независне клау-
зе, као констатације чега је и на који начин било уместо оног очекиваног:  

„Па и само понашање према њој, њиховом јединчету, било је друк-
чије. Не беше оног отвореног мажења, оне грозничаве брижљивости и леб-
дења над њом и оног истицања своје неизмерне љубави пред светом. Не. И 
ма да су је волели, лебдели, мазили, чинили све што је хтела, ипак беше то 
некако лагано, повучено, тихо. С извесном плашњом гледали су у њу, 
чинили јој по вољи, али не одмах, нагло, радосно, већ полако, снебивајући 
се. Никад је отац и мати не узеше на крило, да љубе, грле, тепају. Не што 
је нису волели, већ као да су се бојали да тиме што не наруше на њој. Уоп-
ште, што је она тек после спазила, било је да су се они стидели, не ње већ 
себе, као да нису били достојни да имају такво чедо“ (112, курзив М.А). 
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Неки други сегменти текста имаће знатно бржи ритам, такође 

условљен осећањима јунака. Такав је пример доживљених монолога јуна-

киње, где услед брзог смењивања мисли и уопште душевних преокупација 

једне младе девојке, текст намеће читаоцу брже читање. 

Други слој књижевног текста јесте слој значењских јединица – 

смисла појединих реченица и склопова реченица. Појединачне речи семан-

тички и граматички сукцесивно су поређане тако да творе некакве целине 

са извесном интенцијом, а феноменолошки приступ помаже читаоцу да 

допре до те суштине. Хусерл сматра да је тај продорни поглед ка суштини 

остварив путем интуиције. Потребно је ослободити се свега онога што 

спутава читаоца на путу ка суштини, тј. извршити редукцију. На тај се 

начин у књижевном тексту допире до суштине, односно читалац сазнаје 

књижевно дело. 

Чак и речи које нису лексички пунозначне могу у овом слоју бити 

носиоци извесног значења. Такви су везници у наведеном цитату: и, ма да 

(мада), али, као да. Они додатно појачавају дистанцу у односу родитеља 

према детету. Начинско-поредбени везник КАО ДА доноси значење чита-

вој зависној клаузи коју уводи: јунакиња има такав доживљај ствари – да 

се њени родитељи нису осећали достојним таквог детета, што представља 

једну врсту виртуелног наратива. Није нужно да су се њени родитељи заи-

ста осећали недостојнима, али то је, у складу са њеном перцепцијом, једно 

могуће значење, које уједно оставља и празнину у виду питања да ли су се 

родитељи јунакиње заиста осећали тако. То место неодређености читалац 

ће покушати да попуни, тј. конкретизује у слоју схематизованих аспеката 

на основу неких других поступака јунака. 

Текст почиње шетњом неименоване јунакиње и неког младића у 

парку: „...Ишли су брзо, лако. Она сва дрхтава, срећна, зајапурена и уне-

зверена, а он обично, са уздигнутим раменима, погнуте главе и с рукама 

позади, кршећи час по час своје дугачке прсте“ (101). Овакав почетак 

активира читаочеву пажњу јер је читалац директно, in medias res, уведен у 

радњу, а да чак и не зна ко су актери. Једино што се на почетку може виде-

ти из описа јесте да је хронотоп приповетке летња ноћ у парку. Главна 

јунакиња није именована, а име младића – Јована – читалац сазнаје тек 

касније, када му се јунакиња изненађено и са згроженошћу обрати. Њих 

двоје се љубе на клупи, али у једном тренутку јунакиња пренеражено уста-

је и бежи, као да је младић у нечему претерао. Читалац само наслућује шта 

се у том тренутку десило јер је приповедач у виду паралипсе прећутао 

информације, а на читаоцу је да то место неодређености конкретизује.  

Узнемирена, јунакиња журно одлази кући, обарајући поглед да је 

успут неко не сретне. Код куће се затвара у своју собу јер тобоже треба да 

учи, а заправо жели да остане сама и покуша да се смири. Свукавши се, 

она види ујед насред груди. Опет пред њу излазе слике свега што се деси-

ло, а ретроспективним путем, кроз њен доживљени говор, читалац дознаје 

шта се раније дешавало са њом и њеним родитељима.  
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Њен отац Милован Јоксић, трговац у пензији, био је миран и тих 

човек. Мајка, са једном ногом краћом, привржена породици, смерна и ода-

на. Њихова ћерка јединица марљиво је учила у школи и учитељи су пола-

гали наде у њу. Другови су је поштовали, али је се некако и прибојавали 

јер се истицала и по знању и по лепоти. Имплицитни аутор кроз ову јуна-

кињу модерне прозе напушта традиционалну представу о жени: она је 

млада интелектуалка, која се више дружи са момцима него са девојкама. 

„Као да није била женско“ (114). Заправо, ова јунакиња је интровертна 

девојка која идеализује живот, љубав, мушкарце, а такву слику о њој чита-

лац гради на основу њених доживљених монолога2. Када би неко и поку-

шао да је пољуби, бежала би уплашено: „Није, није то!...“ (115) јер се боја-

ла реалности. Сањарила је о љубави великој и снажној, жудно читала и 

маштала о њој, и пошто је на тај начин готово живела тим измаштаним 

животом, сусрет са реалношћу срушио би јој снове, у којима се осећала 

сигурном и на које је била навикла. Тек када из ретроспективног припове-

дања све то дозна о јунакињи, читаоцу постаје јасније и мотивисаније 

њено бежање од младића у парку с почетка текста. 

Са надом да ће тамо срести љубав свог живота, јунакиња се са 

родитељима сели у Београд како би даље учила на Великој школи. Топос 

града супротставља се топосу паланке. Јунакиња је збуњена пред чудима 

велеграда, као и пред модом и манирима њених становника. Њена рођака 

Јелка помоћи ће јој да се уклопи и снађе, показиваће јој сва важна места у 

Београду и, најважније, Велику школу. Чак јој је помогла да се обуче по 

београдској моди, да се ни по чему не би видело да је дошљакиња. Па ипак, 

њој се чинило да Јелка у тој тобожњој доброти само настоји да се покаже 

бољом од ње, у чему читалац препознаје несигурност јунакиње услед про-

мене места становања и начина живота, али и услед младих година и интро-

вертности, са којом се већ срео у њеним доживљеним говорима.  

Оставши сама у свом кревету после шетње по граду, јунакиња 

машта како ће се сутрадан уписати на Велику школу и упознати свог иде-

алног мушкарца. Текст се завршава трима тачкама, које упућују читаоца 

да се после читања врати почетку, такође обележеном трима тачкама – иза 

којих следи опис шетње јунакиње са младићем у парку, те се стиче утисак 

заокружености приче. Јунакиња је дошла у Београд са великим сновима, да 

би у њему доживела велико разочарање, што је све читаоцу предочено кроз 

смењивање различитих наративних поступака и тиме је постигнута његова 

већа знатижеља, па самим тим и активност приликом читања (према Ингар-

дену, постоје два читања – пасивно и активно, али је предност дата актив-

ном, при коме читалац активно учествује и сазнаје књижевно дело). 

                                                 
2 Јунакиња ране Станковићеве приповетке Печал умногоме ће наликовати на Софку из 

његовог зрелог и најбољег романа Нечиста крв (1910. објављен је у целости, а делове овог 

романа Борисав Станковић је почео да објављује у часописима већ од 1900). И Софка у 

свом карактеру има ту јаку, мушку црту или Анимус, којом је заоденула унутрашњу дево-

јачку слабост. Она такође сањари о идеалном мушкарцу, али ће је околности нагнати да 

схвати да у животу такав идеал неће наћи. 
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Трећи слој књижевног дела јесте слој приказаних предметности – 

ликова, ствари и збивања који су приказани у тексту. Због специфичне 

структуралистичке позиције у средишту читаочеве пажње јесте лик главне 

јунакиње, што је постигнуто, пре свега, доминантном унутрашњом фокали-

зацијом, као и доживљеним говором. Доминантан облик приповедања у тек-

сту јесте приповедање у трећем лицу, али је у средишту приповедања најче-

шће главна јунакиња. Њен лик такође се у свести читаоца конституише на 

основу дијалога у којима она учествује са неким од споредних јунака. 

Како се на почетку не казује ништа детаљније о јунакињи, чак ни 

њено име, читалац има утисак да види само њен обрис, сенку у мрачном 

парку. Према епитетима које јој приписује приповедач: дрхтава, срећна, 

зајапурена, унезверена, читалац пред собом види врло младу, заљубљену и 

неискусну девојку. Физички портрет јунакиње биће приказан када се она 

свуче код куће:  

„Сину белина и једрина њене беле, пуне снаге. Распуштена црна 

коса која падаше пола по плећима пола по грудима, вијугаше се и одудара-

ше јаче од белине снаге. Прекрсти руке на грудима, те се уздигоше њена 

красна, као мрамор прса.  

– Снаго моја! – шану она и поче загледати с болом и чежњом пуне 

руке, широка, алабастерска прса и црну, светлу, густу, свиону косу...“ 

(104-105).  

Портрет јунакиње у тренутку када је она млада девојка жељна 

љубави пребојен је сензуалношћу и благом нарцисоидношћу девојке све-

сне своје лепоте, али сада рањене лепоте за којом жали. Нешто је другачи-

ји њен портрет као девојчице, онакав како је виде њени родитељи: „Чедо 

мало, лепо, живо, са крупним црним очима, чекињастом смеђом косом и 

бледим лицем. Чедо коме никад не беше мира, на чијим немирним, отворе-

ним устима увек беше питање и одговор, коме је свагда по нешто недоста-

јало, те час је било весело, раздрагано, а час тужно, тихо“ (112-113). 

Мотив очију понавља се као нека врста огледала унутрашњег живота јуна-

киње и преображаја девојчице у младу жену која сања о љубави и жуди за 

њом: „Њене очи, не беху то више очи детета, већ у њима беше нечега 

топлог, траженог, ишчекиваног“ (115). 

Природна самодопадљивост младе девојке видљива је кроз припо-

ведачеву дигресију: „И онда стаје пред огледало, па у рујном вечерњем 

зраку загледа се. Глади једре обрашчиће, извлачи нос, браду, дотерује 

коврчасте косе, разгрће хаљину и гледа у недра, тражи пуноћу, знакове по 

којима хоће да се увери: е већ није дете, но велика развијена девојка 

достојна љубави“ (115). Овде се у виду места неодређености тек наслућује 

њен физички портрет: она глади образе, извлачи нос, дотерује косу, загле-

да своје тело, несигурно тражећи потврду онога за чим као девојчица жуди 

– да буде зрела, одрасла девојка спремна за љубав. Читалац види њено 

удешавање пред огледалом, али му није до краја јасно какви су њени обра-

зи, нос, коса или тело. 
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Младић с почетка текста јесте споредни лик о коме није речено 
пуно, те читалац слику о њему може изградити тек на основу пар епитета 
које на почетку даје приповедач, као и на основу врло субјективног и 
непоузданог утиска узнемирене и растројене јунакиње потом. Он иде са 
њом брзо, лако, „обично, са уздигнутим раменима, погнуте главе и с рука-
ма позади, кршећи час по час своје дугачке прсте“ (101). Читалац у својој 
свести конкретизује оно што о јунаку није речено у тексту: он са девојком 
иде ћутке, брзим корацима, а кроз невербалне знакове открива свој уну-
трашњи немир и нестрпљивост. Оборена глава и руке забачене позади 
казују да младић нешто прикрива, смера, а ломљење прстију јесте покушај 
да унутрашње узбуђење утиша и смири. Физички опис дат је у виду тзв. 
крупног плана, читалац не види младићево лице, одећу и сл, а једини 
детаљ који се појављује у тексту јесте мотив руку. Руке су сензуални 
мотив, а дугачки прсти симболизују жудњу за додиром и та је симболика 
нарочито појачана кроз њихово ломљење. 

Приповедач у даљем тексту уводи и мотив светлости, када младић 
и девојка седну на клупу у парку, и тек тада читалац види да младић има 
шешир и ретке смеђе бркове. Ту је портрет девојке пропуштен кроз фил-
тер младића, те је нужно пребојен сензуалношћу: „[...] она, и не окрећући 
се, као да га види кроз себе, како јој мери њен витки стас, ширину плећа и 
дужину црне јој као сноп растресене косе“ (102). 

Портрет младића биће предочен и из перспективе девојке, која се, 
још увек видно узнемирена, младића сећа са гађењем: „Јер тај дах, то беше 
његово. Дах силан, јак, дрзак. Дах од његових покрета, оштрих речи, нава-
ле мисли, шупљине гласа... Дах његових малих, упалих испод наднесена и 
дугуљаста чела, очију... Ох, дах целога њега, онако сувог, оштрог, дрског... 
грозничаво силног. Само да није онај његов подсмех, онај његов ситан, 
оштар поглед. Да није она шупљина широка му и сува гласа, оно шиштање 
кроз нос, они неугодни покрети сувих му руку и често, врло често глађење 
риђих, широких а ретких бркова, који се тако оштро пружају изнад њего-
вих мало у страну накривих уста!“ (106) 

 Читалац схвата да је овај опис јунака врло субјективан и непоу-
здан, те сам конституише коначну слику младића. Он је у њеним очима 
виђен као демон јер је стваран, конкретан младић, који се супротставља 
слици идеалног младића из њених снова. О том идеалном младићу у тек-
сту нема много појединости, већ се слика о њему конципира на основу 
пријатног утиска о ономе о чему јунакиња сањари. „А он ће јој бити висок, 
леп, јак. Цео свет ће му се дивити, па поред њега и њој ће се дивити, јер он 
њу, а пошто он њу, онда је и она...“ (115) Недостатак речи и прекинутост 
реченице мотивисани су помешаним мислима јунакиње, али и њеним 
незнањем какав ће тачно тај човек бити. Њој је довољно да само машта о 
њему да би била срећна, али када пред њу стане реални мушкарац, она 
доживљава разочарање и бежи. 

Осим јунака, слој приказаних предметности у овом тексту чини и 
топос града. Слика Београда конституише се у читаочевој свести кроз опи-
се улица, зграда, менталитета људи и њиховог начина одевања. Посебно је 
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издвојен екстеријер Велике школе: „Рељеф школе, готски прозори, једно-
ставност, ширина и нека непомичност, тежина која избијаше из целе згра-
де и њених сводова, дирну је [јунакињу, прим. М.А.] тако да она задрхта“ 
(122). Лепота изгледа Велике школе доводи до снажног естетског дожи-
вљаја јунакиње, тек пристигле у Београд, а идентификовање читаоца са 
јунакињом доводи и до његовог естетског доживљаја.  

Четврти слој књижевног дела, слој схематизованих аспеката, најва-
жнији је и најкомплекснији слој, али баш зато га је немогуће чврсто разлу-
чити од претходна три, а нарочито од слоја приказаних предметности. При 
сусрету са једним књижевним ликом, читалац ће неминовно наићи на 
места недоречености, на апорије или празнине у тексту, које ће морати да 
конкретизује у својој свести ради потпунијег сагледавања тог књижевног 
лика, идентификовања се са њим или мотивисања неког његовог поступка, 
што све коначно води до естетског доживљаја.  

Почетак текста који не открива идентитет девојке и младића, као 
ни њихов изглед, буди у читаоцу знатижељу да кроз даље читање дозна 
све недоречене ствари. Видећи да ни у даљем тексту није откривено ко су 
они, читалац мора сам попуњавати та места неодређености. Јунакиња кроз 
свој доживљени говор у коме идеализује овог младића открива о себи да је 
велики сањар, да је млада и заљубљена. Опис младића кроз њену призму 
исувише је субјективан да би га читалац прихватио олако, без критичког 
отклона: „Јер тако млад, још не свршио школу, а већ толико зрелих мисли, 
начитаности и ауторитета... Он, вођ младог колена, нараштаја напредних 
идеја, великих мисли и жеља. Колено које хоће, може и има снаге да се 
отргне, нагло пређе из овог несносног, неизвесног, млитавог и тамног пре-
лаза из патријархалнога живота у чист, светао, слободан живот!“ (102), али 
неминовно помаже читаоцу у конкретизацији: јунак је млади студент и 
представник је нове друштвене идеологије.  

Унутрашњи немир двоје заљубљених читалац спознаје и осећа 
кроз њихове кратке, искидане реплике дијалога. Празнина у виду места 
неодређености: „...Али кад он...“ (103) очитује се и на синтактичком и на 
семантичком нивоу. Читалац ту неодређеност конкретизује у својој свести 
на основу потоње бурне реакције девојке, која пренеражено и са одвратно-
шћу изговара како није знала да је [...]. Младић са подсмешљивошћу и 
дрскошћу довршава њену реченицу: да је човек. Ово место неодређености 
уметнички је мотивисано патријархалним окружењем реалног аутора. 
Јован Деретић запажа да се еротско код Борисава Станковића никада не 
одвија експлицитно пред очима читалаца, већ да је све управо у нагове-
штајима и недоречености. „Никада се еротско не приказује [...] као нешто 
што се остварује. Уколико долази до реализације, онда је то обично нешто 
о чему се говори, што се прича, а никада се не износи пред читаоца, те 
није сасвим извесно да ли се то стварно догодило или је то само производ 
еротске фантазије“ (Деретић, 2010: 190).  

Ваља имати на уму да приповетка Печал настаје на почетку пишче-
вог стварања, а да он у каснија своја дела много смелије уноси еротске 
елементе. Само годину дана пред своју смрт Борисав Станковић ће о пре-
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фињености тзв. београдског стила и прећуткивању еротског код писаца 
говорити Бранимиру Ћосићу: „Код Ускоковића, ако се сећате, има једно 
место, мислим у Дошљацима, где тако неки студенти поваљују неке сту-
денткиње. И он, да би остао „у стилу“, напише просто на том месту: „И они 
пређоше границу“... То је Скерлићев грех. Нема ту, брајко, да они тамо 
„прелазе границу“, јер то не значи ништа, то је новинарска фраза. Има да се 
буде у таквим тренуцима или уметник или да се оде у порнографију. Они 
који немају снаге или одлазе у порнографију или у „стил“. Код мене имате у 
Нечистој крви оно место са Софком и мутавком кад му она узима руку и 
меће је у своја недра. А је ли то порнографија?...“ (Ћосић, 2010: 22) 

Догађај у парку мотивише даље понашање јунакиње, која узнеми-

рена и обореног погледа одлази кући, не желећи да је ико тако осрамоћену 

сретне, а затим и затварање у своју собу да је не види мајка. Доживљени 

говор јунакиње док лежи у својој соби наративни је поступак захваљујући 

којем се читалац најбоље може идентификовати са јунакињом, ући у њену 

свест, разумети је, па самим својим емоционалним урањањем у њен лик на 

потпунији начин конкретизовати места неодређености у тексту.  

Прелазак са једног на други наративни ток, из садашњости у про-

шлост, представља тзв. технику реза и оставља за собом једну велику апо-

рију. Читалац се ретроспективно враћа у време детињства и одрастања 

јунакиње како би боље сагледао њен лик и мотивисао њене поступке, али 

то место ретардира главну радњу и пажња читаоца додатно бива појачана 

јер читалац сада мора да прати два наративна тока. То ће му помоћи у 

попуњавању схематизованих аспеката текста. Сазнање о ранијем понаша-

њу јунакиње према друговима и младићима, мотивисано идеализовањем 

љубави из књига, помаже читаоцу у конкретизацији места неодређености 

зашто је тако бурно реаговала према младићу у парку. Велики снови које 

је јунакиња са собом донела у Београд биће срушени при покушају да 

њена идеална, платонска љубав постане реална, овоземаљска. Завршетак 

текста: „Наћи њега... И онда, онда...“ (123) графички је прекинут да би се 

читалац у том тренутку вратио на почетак који, парадоксално, представља 

имплицитни наставак текста и према временском и према логичком следу 

догађаја, али и према графичким ознакама: за последњим речима текста 

следе, а почетним претходе три тачке. Тиме се ово књижевно дело конач-

но заокружује у једну комплексну вишеслојну творевину коју је читалац 

при чину читања покушао да одгонетне и обогати, да уздигне књижевни 

текст на ниво књижевног дела. 

 

Закључак 

Феноменолошки метод, конституисан у првој половини XX века, 

текстоцентрични је приступ који први пут у методологији науке о књижев-

ности пажњу посвећује читаоцу, а из феноменолошког метода потом ће 

израсти теорија рецепције. Феноменологија означава повратак суштини, 

стварима, који је могућ једино путем интуиције, термина под којим зачет-
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ник феноменологије Едмунд Хусерл подразумева стање свести онда када 

је она усмерена на нешто. Зато је чин читања уједно и чин сазнавања књи-

жевног дела, усмерености на његову суштину.  
Феноменолошким читањем приповетка српског модернисте Бориса-

ва Станковића Печал сагледана је као вишеслојна и комплексна уметничка 
творевина. Ткиво овог књижевног текста чине речи са извесним значењем 
(слој значења), које су саткане од гласова (слој звучања). Када читалац 
допре до значења речи, сусреће се са књижевним јунацима, догађајима и 
простором (слој приказаних предметности), а наилазећи на тзв. места нео-
дређености, нужно их мора попунити помоћу извесних стратегија (слој 
схематизованих аспеката). Књижевни текст богати се конкретизацијом, 
попуњавањем неизреченог у тексту на основу компетенција и искустава 
читалаца, али ни ту нема потпуне слободе јер би у противном дошло до 
учитавања. Станковићева приповетка Печал садржи доста места неодређе-
ности, уметнички мотивисаних интровертношћу јунакиње, патријархал-
ним контекстом или напросто наративним поступцима имплицитног ауто-
ра, што све доводи до појачане потребе за активним учешћем читаоца у 
сазнавању и конципирању овог књижевног дела. 
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PHENOMENOLOGICAL APPROACH  

TO THE STORY PECAL BY BORISAV STANKOVIC* 

 
Summary: In this analyses, the story „Pecal“ by Borisav Stankovic was 

analyzed by a phenomenological method. According to the theory of a phenomeno-

logist Roman Ingarden, four levels of this text are being distinguished: level of 

sound, level of context, level of shown objectivity and the level of schematized 
aspects, and the whole text was observed as an intentional schematized work. 

Numerous examples of indeterminacy force the reader of Stankovic's story „Pecal“ 

to be precise, to fulfill schematized structure during reading, while a phenomenolo-

gical method is being adjustable for its analyses. 

 
Key words: Borisav Stankovic, phenomenology, Roman Ingarden, literary 

text, four levels, the reader. 
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