
Истраживачки задаци за приповетку Боре Станковића У ноћи 
 
1. Пажљиво прочитај приповетку У ноћи из Читанке. 
2. Одреди место и време радње; издвој главне ликове. 
3. Обрати пажњу на дескрипцију. Објасни улогу дескриптивних сегмената у 
приповеци. 
4. Опиши главну јунакињу:  
- њено порекло и портрет  
- живот до тренутка о ком се приповеда 
- њен однос са главним јунаком приповетке 
5. Опиши главног јунака: 
- његово порекло и портрет 
- однос са оцем, мајком и главном јунакињом 
- промене које су захватиле његову душу након женидбе 
- разговор са оцем 
6. Како главна јунакиња реагује на поновни сусрет у ноћи са главним јунаком? 
На који начин Станковић дочарава сву психолошку сложеност тог тренутка? 
Обрати пажњу на јунакињине и јунакове кретње, радње и изговорене речи. 
7. Какво слатко сећање обузима јунакињину душу и опседа њене мисли? 
Објасни котраст између слатког сећања и горког живота. 
8. Због чега јунакиња сваки пут осети неизмерну језу и страх при сусрету са 
својим некадашњим драгим? Чега се она боји? Објасни смисао њеног 
непрестаног зазивања Бога и Богородице. У чему се састоји њена унутрашња 
располућеност (подвојеност)? Шта је сама срж њене интимне драме? 
9. Како се јунак бори са слатким сенима прошлости? Каква је промена 
наступила у њему ако му отац каже хоћу да ти чујем глас... да знам, жив ли си? 
10. Због чега је љубав двоје младих у Станковићевој приповеци осуђена на 
пропаст? Постоји ли начин за разрешење њихових трагичних судбина? 
11. Један књижевни критичар рекао је да Станковићеви јунаци читав живот 
проводе усредсређени на своју крваву (душевну) рану, односно на Фројдову 
трауму. Како тумачиш ту врсту усредсређености? Зар сваки човек не жели да 
заборави своју бол? 
12. Мотив неостварене љубави, описан у Станковићевој приповеци У ноћи, стар 
је колико и сама књижевност, ипак, Станковићева приповетка представља 
ремек-дело српске књижевности модерне? Шта је модерно у овој приповеци? 
Обрати пажњу на композицију и начин грађења самих ликова и њихових 
односа. 


