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Драги читаоци, 
За књижевност се каже да је уметност речи 

која својим многоструким чудесним везама 
може да пробуди лепоту и радост читања. 
Пустите нека вас ова ризница речи поведе на 
јединствено путовање светом књижевности. 
Откривајте њене дарове трагом речи и 
доживите чаролију читајући. 

Ваш свет ће уз ову књигу постајати 
богатији.

Аутори

 ■ Огист Реноар, Читање, 1890.
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Путокази у свет 
књижевности

ЗанимљивостиТу се налазе занимљивости из секундарне литературе (историје, митологије и научних текстова). Оне помажу да се књижевно дело сагледа са више становишта, као и да се прошире знања о језику, књижевности и култури.

Рад на текстуНајважније фазе представљају читање и обрада књижевног дела. Оне се подстичу  истраживачким припремним задацима који се у читанци наводе иза књижевног дела. Истраживачки подстицаји садрже смернице за помно читање и самостално припремање ученика за наставно тумачење књижевног дела.

СистематизацијаТај сажетак градива омогућава прегледност обрађених садржаја и њихово боље памћење.

Назив поглављаСвако поглавље почиње уводним текстом и одговарајућом уметничком репродукцијом.

Из ризнице речиТај путоказ сведочи о моћи речи да пренесу знање и да нас подстакну у трагању за њим.
5
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Локализовање књижевног делаНалази се испред текста. Осмишљено је тако да пружи основна обавештења о одломку књижевног дела, као и да уведе читаоца у раздобље (књижевну епоху), временске и културне околности са којима је дело повезано и тако помогне у његовом сазнавању.

РечникОбјашњења мање познатих речи налазе се на маргинама књижевног текста у којем се појављују.

Текст и контекстОва ризница баштини знања из књижевности и литературе о њој.

Истраживачки задатакДобро осмишљена питања помажу ти да своје знање примениш у тумачењу књижевног текста. 
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97

novella

ПојмовникУ појмовник се уводе објашњења књижевних термина чије усвајање омогућава боље разумевање књижевних дела. Уз књижевнонаучна знања, он обухвата и шире појмове из области културе. 
УкрштеницаKроз игру можеш обнављати знање. 

Белешка о ауторуТу се налазе основни подаци о аутору чији се текст чита и тумачи.
Кључне речиНалазе се на крају сваке лекције. То су значајне појединости из света књижевног дела и појмови који су важни за његово разумевање.



 ■ Новак Радонић, Виле крунишу Бранка

8

У свету књижевног 
дела
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Књижевност и друге уметности

Уметност је духовна делатност у којој моћ изражавања и 
обликовања доводи до стварања творевине нарочите вредности 
– уметничког дела. Особе које стварају уметничко дело називају се 
уметници. Уметност је настала као резултат човекове потребе да 
ствара лепоту и омогућава другима да уживају у њој. 

Уметничко дело је плод уметниковог надахнућа, његове 
даровитости, креативности, оригиналности и дуготрајног рада. 
Уметничко дело оживљава чулну машту, подстиче размишљање, 
разноврсна осећања, утиске и доживљаје читалаца, гледалаца или 
слушалаца.

Уметност је стара по постанку колико и само човечанство.  
Сматра се да је у почетку била синкретична, а да су се с временом 
издвајале и обликовале различите врсте уметности. У балету 
се свет уметничког дела изражава игром, мимиком, покретом и 
ритмичким кретњама, који су најчешће усклађени са музиком. Да би 
се драмски текст извео на позоришној сцени, неопходно је укључити 
разноврсне уметности (режију, глуму, музику, сликарство, игру, 
костимографију, сценографију и друго). По узору на књижевно дело 
може настати либрето за балет, оперу и оперету. 

Уметничка дела изражавају осећања, размишљања и ставове 
уметника, али и друштва у којем су настала и времена у којем 
уметници стварају. Истински вредна уметничка дела садрже 
универзалне вредности и преносе хумане, човекољубиве идеје.

Улога уметности је да: богати људски ум и дух, шири сазнајне 
видике, помаже у разумевању прошлости и садашњости, буди 
осећање лепога, духовно уживање и пријатност, васпитава, 
усавршава људско друштво и међуљудске односе, омогућава 
упознавање других народа и култура, повезује људе и оплемењује их.

надахнуће – дар за стварање, 
инспирација
чулан – који се опажа, сазнаје 
чулима
чулна машта – способност 
свести да под утицајем 
уметничких садржаја ствара 
слике, представе, мисли, да 
их активно замишља и да 
посредством њих ужива и 
сазнаје
утисак – субјективно 
осећање, импресија
синкретична – у њој су 
се прожимали елементи 
различитих уметности
либрето – текст за музичко-
-сценско дело (оперу, 
оперету)
универзална – општељудска, 
свевременска вредност
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Врсте уметности
У зависности од средства уметничког изражавања и 

обликовања стварности разликују се следеће врсте уметности: 

Врсте 
уметности

Уметничка 
дела Уметници Уметничка 

средства

Књижевност књижевни 
текстови

песници, писци, драмски 
писци речи

Музика музичка 
композиција

композитори, оперски 
певачи, интерпретатори 
композиција, музичари

звуци, тонови, 
ритам

Сликарство цртеж, слика сликари линија, боја

Архитектура
грађевина, 
архитектонски 
објекат

архитекте
грађевински 
материјали, 
простор

Вајарство скулптура вајари
маса, простор, 
скулпторски 
материјали

Игра
кореографија,
балетска 
представа

кореографи, балетски играчи 
(балерине, балетани)

ритмички покрети, 
кораци и фигуре

Филм филм
филмски аутори (сценариста,
редитељ, глумци) 

покретне слике 
(кадар, монтажа, 
сценарио, режија)

Сценска 
уметност

позоришна 
представа

драмски писци, глумци, 
сценографи, костимографи драмски текст

Према средствима изражавања и обликовања стварности, 
уметности могу бити:

  просторне (сликарство, вајарство, архитектура, уметничка 
фотографија);

  временске (књижевност, музика);
  просторно-временске (глума, игра, филм, говорништво);
  примењене уметности (керамика, ћилимарство, 
драгуљарство, дуборез и слично).
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Уметничко дело је прожето уметниковом мишљу и емоцијом. 
Оно је сама та мисао и емоција опредмећена (оваплоћена) у виду 
неког конкретног предмета (књиге, скулптуре, музичке партитуре) 
који ми опажамо својим чулима. Уметност је, дакле, таква човекова 
духовна делатност којом он ствара конкретне предмете (уметничка 
дела), прожете његовим сазнањем о свету и животу. (...) 

Читајући неко књижевно дело, или гледајући неку слику 
или скулптуру, или слушајући неку музичку сонату, ми имамо 
уметнички (естетски) доживљај. У опажању тог књижевног дела, 
или те скулптуре, или те сонате, учествује и наша емоција и наша 
мисао у складу са оном мишљу и емоцијом коју је уметник унео у 
та дела. Уметничка дела чулно доживљавамо и учествујемо у том 
доживљавању својом маштом и својом емоцијом. У уметности тај 
сазнајни елеменат чак не мора бити примаран: у њој ми уживамо 
у томе што се на непосредан начин, путем чулног опажања једног 
уметничког предмета, стапамо са мишљу и емоцијом уметника који 
је створио тај предмет. Када читамо Змајеве стихове:

Ала је леп
Овај свет,
Онде поток,
Овде цвет;
Тамо њива,
Овде сад;
Ено сунца,
Ево хлад;

Тамо Дунав
Злата пун,
Онде трава,
Овде жбун.
Славуј пева,
Не знам гди,
Овде срце,
Овде ти!

естетика – област 
филозофије која проучава 
лепоту и лепо у природи и 
уметностима 
естетски – који се односи на 
естетику
естетски доживљај – 
осећање лепога, духовно 
уживање и пријатност

онда ми не сазнајемо из ове песме неку нову истину о природи, 
него доживљавамо радост и раздраганост песникову због пуноће 
света и остварене љубавне среће. 

У сваком уметничком доживљају снажно се активира и наша 
емоција и наша машта, поред наше мисли.”

(Драгиша Живковић, Теорија књижевности са теоријом 
писмености, стр. 5–6)

„Лепота је видљива, али недостижна и незадржива; не да се 
ухватити, не може се украсти, нема се за што купити, нити се може 
од људи отети ни од Бога измолити; као привиђење је нестварно и 
кратковеко, а драже од свега што је живо, стварно и надохват руке.”

Иво Андрић
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РАД НА ТЕКСТУ

Прочитај пажљиво наведену песму Јована Јовановића Змаја. Опиши 
природни амбијент који је приказан у песми. Каква је атмосфера 
у песми створена посредством пејзажа? Са чим песник пореди 
лепоту света и које јој моћи приписује? Запази реч којом се читаоци 
сугестивно укључују у свет песме и постају њен део. На каква те 
размишљања подстиче наведена песма? Која расположења Змајеви 
стихови побуђују у теби? 
Која врста уметности посебно привлачи твоју пажњу? Објасни због 
чега. Одабери уметничко дело које је оставило снажан утисак на 
тебе и прикажи његов садржај на часу. Образложи укратко чиме се 
то уметничко дело издваја од других. Објасни због чега одабрано 
дело сматраш значајним. Какву улогу има машта у том делу? Које 
све особине дело треба да има да би било уметничко?

ЗАНИМЉИВОСТ

Мит о Орфеју 
Магичност и снагу стваралаштва најбоље илуструје мит о Орфеју. 

Орфеј је био певач којег су веома поштовали у древној Грчкој. Он је био син 
Калиопе, музе епске поезије. Када је умрла његова жена Еуридика, он је 
био толико ожалошћен да је престао да пева и да свира. Одлучио је да оде 
у подземни свет у нади да ће Еуридику повратити из света мртвих. Својом 
чудесном музиком Орфеј је опчинио Харона, чамџију који га је превезао 
преко подземне реке Стикс, и троглавог Кербера који га је пропустио у 
подземни свет. Ганути његовом песмом, владар подземног света Хад и 
његова жена Персефона одлучили су да пусте Еуридику назад на светлост 
сунца. Они су Орфеју поставили услов да се не сме осврнути да погледа 
Еуридику док не изађу на светлост дана. Међутим, Орфеј је толико био 
обузет љубављу да није могао да одоли и да се не окрене. На самом 
изласку из света мртвих Орфеј се осврнуо и тада је Еуридика заувек 
враћена у Хадово царство.

О музама
Древни Грци су веровали да богови преко својих гласница – муза, 

шаљу надахнуће уметнику. Музе су биле ћерке бога Зевса и Мнемосине. 
Играле су и певале на светковинама које су приређивали богови и хероји. 
Музе су за Грке биле инспирација у поезији, музици и плесу. Свака од њих 
била је заштитница неке уметности. Еутерпа је била заштитница лирског 
песништва, Калиопа – епске поезије, Мелпомена – муза трагичке поезије, 
Талија – заштитница комедије, Ерато – муза љубавне поезије. Песници су 
често своја дела започињали призивањем муза (инвокацијом). 

1.

2.

Хад – грчки бог доњег света, 
краљевства мртвих
Зевс – врховно божанство 
које управља ветровима, 
облацима, кишом, муњама и 
громовима
Персефона – кћи Зевса и 
Деметре, богиње земље
Mнeмoсинa - из рoдa титaнa, 
пeрсoнификaциja пaмћeњa 
и сeћaњa. Смaтрaнa je 
прoнaлaзaчeм jeзикa и рeчи
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Андрићград
У Вишеграду је у јуну 2011. године започета изградња Андрићграда 

(Каменграда). Град се подиже поред чувеног моста на Дрини о коме је наш 
нобеловац Иво Андрић писао у роману На Дрини ћуприја. То је једини град 
на свету који је у целини посвећен неком писцу и његовом књижевном 
делу.

 ■ Андрићград у Вишеграду

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Уметност је најлепше што човек себи дарује.”
Анри Лефевр

„Права уметност остаје за вечност.” 
Лудвиг ван Бетовен

  Литература: Рене Велек 
и Остин Ворен, Теорија 
књижевности, Београд, 
Нолит, 1991; Иво Тартаља, 
Теорија књижевности, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 
1998; Драгиша Живковић, 
Теорија књижевности са 
теоријом писмености, 
Београд, Драганић, 2001.

 ■ Рафаело, Парнас, детаљ 
са музама
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КЉУЧНЕ РЕЧИ

уметност, врсте 
уметности, уметник, 
уметничка дела, 
уметничка изражајна 
средства, естетски 
доживљаји, 
синкретичност

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Пред тобом су три уметничка дела – свако од њих представља једну 
уметност. Најпре их упореди, а затим одреди којој врсти уметности 
припадају.

 ■ Арсеније Теодоровић, 
Доситеј Обрадовић, уље 
на платну, 1819, Галерија 

Матице српске

 ■ Манастир Ново 
Хопово, подигнут у 16. 
веку, обновљен 1752.

 ■ Доситеј Обрадовић, 
Мезимац, издао Павле 
Соларић, Будим, 1818.

Многе од Змајевих песама изводе певачи староградске или забавне 
музике. Пронађи у Змајевој збирци песама Ђулићи примере песама 
које се и данас певају. Установи универзалну вредност уметничког 
стварања. Припреми се да о томе говориш на часу.
Посматрај портрет Јована Јовановића Змаја из младости и 
песникову фотографију. Упореди фотографију са уметничком 
репродукцијом. Која од ових репродукција више привлачи твоју 
пажњу? Објасни због чега. Шта ти је на портрету песника из 
младости занимљиво? Шта на основу фотографије сазнајеш? 
Које особине треба да има фотографија да бисмо је назвали 
уметничком?

 ■ Јован Јовановић Змај – српски песник 
и лекар (1833–1904)

 ■ Новак Радонић, Mлади Јован 
Јовановић Змај, 1854, Галерија Матице 

српске

Одабери уметничко дело у коме препознајеш синкретичност (балет, 
мјузикл, опера). Уочи изражајне елементе различитих уметности (реч, 
глума, плес, слика, музика). Какву улогу они имају у одабраном делу?

1.

2.

3.

4.

Доситеј Обрадовић – српски 
писац и просветитељ 
(1739–1811)
репродукција – копирање 
оригиналног уметничког 
дела штампањем или 
електронским путем
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Појам и назив књижевности

Књижевност се током историје различито називала. Најстарији 
назив за књижевност потиче из грчког (хеленског) језика и гласи 
грамматики. Та је реч означавала азбуку, писменост и познавање 
вештине писања. На латинском језику хеленска реч грамматики 
преведена је као litteratura и изведена је од корена речи littera 
у значењу слова. Испрва је литература означавала познавање 
абецеде, начитану и образовану особу, као и списак стручних књига 
из одређених области. 

Реч књижевност је настала од речи књига, која је у народној 
поезији употребљавана у значењу писмa и писањa. У епској песми 
јунак пише или добија писмо („књигу пише ага од Рибника”), а 
помињу се и „књиге староставне” из којих се, према народном 
веровању, може прорећи будућност.

Реч књижевност је до нас дошла из дубровачке књижевности и 
помиње се у лексикону који је издао лексикограф Стули.

У 19. веку су се као синоними за реч књижевност користиле 
и речи књижевство, књиженство и књижество за означавање 
свих написаних текстова (историјских, филозофских, правних, 
књижевних и слично). Стојан Новаковић у својој Историји српске 
књижевности (1867) дефинише књижевност као „скуп свега 
онога што је умна радња изображених народа учинила за науке 
и књижевне уметности (речитост и поезију)”. Средином 19. века 
устаљује се реч књижевност, коју први пут употребљава Ђуро 
Даничић у књизи Рат за српски језик и правопис 1847. године. 
Крајем 19. века реч књижевност означава само литерарно 
стваралаштво које има одлике уметничког (естетског) дела. Такви 
текстови су називани и белетристика. Данас се под књижевношћу 
подразумевају сви књижевноуметнички текстови.

Књижевност као уметност речи
За књижевност се каже да је уметност речи. То значи да је 

њено изражајно средство уметнички употребљена реч. 
Језик у књижевном делу је сликовит, вишезначан, богат 

стилским изражајним средствима и писан књижевноуметничким 
стилом. Оригиналном комбинацијом речи успоставља се звук и 
ритам књижевноуметничког текста. Читањем књижевноуметничких 
текстова преносе се уметничке информације и подстичу 

изображен – васпитан, учен, 
обучен
уметничка књижевност – 
естетски вид језичког 
стваралаштва
белетристика – лепа 
књижевност
књижевноуметнички текст – 
књижевни текст који има 
уметничка (естетска) својства
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уметнички (естетски) доживљаји, осећање лепог и пријатног. 
Књижевноуметнички текстови имају универзалне вредности и 
разумеју се на свим просторима и у свим временима.

Песник Јован Јовановић Змај написао је збирку песама 
Ђулићи, коју је посветио својој породици, супрузи и деци. Изузев 
уводне песме, ниједна песма у збирци нема наслов, већ је означена 
римским бројем. Пред тобом је једна од најпознатијих песама из 
Змајеве збирке Ђулићи. Обрати пажњу на звук и ритам стихова.

Јован Јовановић Змај
                 XLVIIПесмо моја, закити се цветом, Песмо моја, замириши светом;Још сва срца охладнила нису, Познаће те, песмо, по мирису!Познаће те да си чедо миља, Да ти љубав мајка и дадиља.Да си рада певати о сласти, Разумеће што не умеш каз’ти.Песмо моја, већ си на полету, Поздрави ми све на овом свету,Поздрави ми славље и голубе, И сва срца што се силно љубе.

РАД НА ТЕКСТУ

Каква су осећања песника подстакла да напише XLVII „ђулић”? 
Наведи главни мотив у овој песми. Које особине има песма којој се 
песник обраћа? Кога све песма треба да поздрави? Како разумеш ту 
песникову молбу? 
Анализирај симболику коју мотив цвећа има у овој песми. Какве 
доживљаје и мисаоне асоцијације цвеће подстиче у свести других? 
Посредством којих мотива су приказана осећања љубави и 
страсти? Шта симболизују птице које се у песми помињу?  
У чему је лепота и значај поезије? Какву моћ има стваралаштво у 
човековом животу?

1.

2.

3.

чедо – дете
миље – осећање 
задовољства, пријатности; 
драгост, љубав, милина; мила, 
драга особа
славље – овде значи: славује
симбол – материјални или 
апстрактни знак којим се 
означава неки појам, идеја, 
прикривени смисао
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Читање је често упоређивано са путовањем. Као што путник 
види више него онај ко седи на кућном прагу, свашта искуси и 
неочекиване сусрете доживи, читалац открива незнане светове 
и живот других људи. Упознаје човека боље него да га је на путу 
сусрео. Читалац, као и путник, свој живот обогаћује. Светови 
песничке маште немају граница ни у простору ни у времену, а број 
им се увећава, стално.”

(Иво Тартаља, Теорија књижевности, стр. 7)

ПОЈМОВНИК

У разумевању књижевног текста помажу нам лично искуство, 
способност уживљавања у субјективно искуство књижевних 
ликова, фантазија, живо памћење, истраживачко посматрање, 
критичко мишљење, али и одговарајуће врсте читања.

Истраживачко читање је усредсређено, пажљиво и детаљно 
читање књижевног текста. Читалац пажљиво бележи своја 
запажања у тексту, подвлачи занимљивости и значајне делове 
текста. Ово читање се назива и читање с белешкама.

Доживљајно читање је стваралачка активност јер 
подразумева да оно што смо прочитали истовремено оживимо 
у нашој машти. Када се сећамо прочитаног дела, ми своја 
интересовања и очекивања са познатих спонтано преносимо и на 
друге текстове. Док читамо књижевни текст, ми развијамо и даље 
усавршавамо своју вештину читања и разумевања прочитаног, 
а све то нам омогућава да се унесемо у уметнички свет дела, да 
се саживимо са њим и у машти га дорадимо. И најзад, књижевни 
текст нам омогућава уживање у читању.

Под тумачењем књижевног текста подразумева се 
размишљање о његовим особинама, значењима, стваралачким 
поступцима, порукама и естетским (уметничким) вредностима. 
Познавање књижевнотеоријских појмова помаже нам да боље 
разумемо појединости у конкретном делу, јер са одређеном 
врстом дела повезујемо елементе и особине које такво дело 
прате.

Интерпретација књижевног дела подразумева стручно, 
поуздано и објективно тумачење књижевних текстова.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

књижевност, 
књижевно дело, 
књижевноуметнички 
текст, естетски 
доживљаји, читање, 
тумачење

  Литература: Рене Велек 
и Ворен Остин, Теорија 
књижевности, Београд, 
Нолит, 1991; Иво Тартаља, 
Теорија књижевности, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1998.
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Усмена (народна) књижевност

Књижевност обухвата усмена и писана уметничка књижевна дела. 
Пре појаве писма постојала је усмена (народна) књижевност. Настала је у 
колективу, преносили су је усмено даровити анонимни појединци – народни 
певачи. Они су песме казивали или певали уз пратњу неког музичког 
инструмента (најчешће уз гусле). Значајни су у традицији зато што су 
сачували од заборава народно (усмено) стваралаштво. 

Вук Стефановић Караџић је сматрао да је певач који је знао педесет 
различитих песама лако могао да спева нову песму. Он је понављао речи 
у одређеним типичним ситуацијама, започињао и завршавао песму на 
исти начин (стереотипан почетак и завршетак). Захваљујући многобројним 
понављањима народни певач је лакше и брже смишљао нову песму, али 
и давао значај појединим збивањима. Усмена књижевност се у сваком 
новом казивању појављивала у измењеном облику. Имала је важну улогу у 
колективном животу друштвене заједнице. 

Народна лирска песма
Лијепи ИвеИве јаше кроз орашје.Иве ли је? Сунце ли је?Коњик ли је? Вила ли је?Узда ли је? Звијезда ли је?Седло ли је? Сребро ли је?

 ■ Паја Јовановић, 
Коњаник, цртеж – студија

Књижевност обухвата усмена и писана уметничка књижевна дела. 
Пре појаве писма постојала је усмена (народна) књижевност. Настала је у
колективу, преносили су је усмено даровити анонимни појединци – народни 
певачи. Они су песме казивали или певали уз пратњу неког музичког
инструмента (најчешће уз гусле). Значајни су у традицији зато што су 
сачували од заборава народно (усмено) стваралаштво.

Вук Стефановић Караџић је сматрао да је певач који је знао педесет 
различитих песама лако могао да спева нову песму. Он је понављао речи
у одређеним типичним ситуацијама, започињао и завршавао песму на 
исти начин (стереотипан почетак и завршетак). Захваљујући многобројним
понављањима народни певач је лакше и брже смишљао нову песму, али 
и давао значај појединим збивањима. Усмена књижевност се у сваком 
новом казивању појављивала у измењеном облику. Имала је важну улогу у
колективном животу друштвене заједнице.

орашје – орахова шума

  Извор: Владан Недић, 
Антологија народних лирских 
песама, Београд, Српска 
књижевна задруга, 1972, стр. 
132.
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РАД НА ТЕКСТУ

Истраживачки и доживљајно прочитај народну лирску песму 
Лијепи Иве. Пажљиво анализирај звук и ритам песме. Подвуци 
самогласнике и сугласнике који се понављају у песми. Какав звучни 
ефекат настаје понављањем одређених сугласничких група? Утврди 
естетску функцију асонанце и алитерације у песми. Како се постиже 
звучна изражајност стихова (еуфоничност) у песми?
Запази стихове који се понављају у песми. Размисли о томе шта се 
постиже понављањем у наведеној песми.
Упореди значење речи и њихову гласовну структуру. Проучи 
основна значења речи сунце, вила, звезда, сребро и објасни њихово 
пренесено значење у песми.
Опиши визуелну слику коју су у твојој свести оживели наведени 
стихови. 

ПОЈМОВНИК

За народну поезију својствена су разноврсна понављања 
(анафора, епифора, симплоха, анадиплоза). Све те четири стилске 
фигуре називају се лирским паралелизмима.

Анафора је понављање истих речи на почетку узастопних 
стихова у песми. Анафора има улогу у компоновању и у структури 
песме и представља вид поетског начина изражавања народног 
певача.

„Уранила Косовка девојка,
  Уранила рано у недељу.”

(Народна песма Косовка девојка)

Епифора је стилска фигура у којој се речи понављају на крају 
стихова у песми. Функција јој је да се понављањем истих речи 
истакне јачина осећања, да се повежу различити мотиви и постигне 
ритмичност.

Деспот Угљеш’: „Није, нег’ на мене!”
Војвод’ Гојко: „Није, нег’ на мене!”

(Народна песма Урош и Мрњавчевићи)

1.

2.

3.

4.4.

асонанца – стилска фигура 
која се састоји од понављања 
истог самогласника унутар 
стиха, чиме се појачавају 
звучност и изражајност 
песничког језика
алитерација – стилска фигура 
која се састоји од узастопног 
понављања истог сугласника 
или сугласничке групе у више 
речи у стиху или у реченици
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Симплоха је понављање речи и на почетку и на крају стихова.
„Може бити да је љутит Марко,
може бити да је пијан Марко.”

(Народна песма Сестра Леке капетана)

Анадиплоза је понављање последње речи или групе речи 
једног стиха као почетне речи или групе речи наредног стиха. 
Назива се и палилогија.

„Игличе венче над воду цвета,
над воду цвета, над воду вене,
над воду вене, над воду спада.” 

(Лирска народна песма)

Цезура је стална или покретна граница између речи. 
Условљена је ритмом и дели стихове на два дела (полустиха).

Симетрични осмерац има цезуру после четвртог слога (4+4).
„Град градила        /       б’јела вила,” 
  1.      2.   3. 4.  цезура   5.    6. 7. 8.

(Народна песма Вила зида град)

Несиметрични осмерац има две цезуре (паузе), и то после 
трећег и после петог слога (3+2+3).

„Осу се        /        небо      /      звездама,”
 1. 2.  3.  цезура   4. 5.  цезура  6.  7.   8.

Паралелизам је стилски поступак карактеристичан за 
народну књижевност. Реч је о активном поређењу, специфичном 
виду понављања, које се у делу остварује гласо  вима, речима, 
деловима стихова и читавим стиховима. Функција пара лелизама је 
да прикажу истовремене догађаје и направе поређење упоредних 
радњи по сличности или по супротности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

усмена књижевност, 
анафора, епифора, 
анадиплоза, 
симплоха, асонанца, 
алитерација, 
паралелизам, 
осмерац, цезура

„Ми идемо преко села,
 Ој додо, ој додо ле!
А облаци преко неба.
 Ој додо, ој додо ле!”

(Вук, СНП, I, бр. 187)

„Осу се небо звездама,
И равно поље овцама.”

(Вук, СНП, I, бр. 237)

  Литература: Рене Велек 
и Ворен Остин, Теорија 
књижевности, Београд, 
Нолит, 1991; Иво Тартаља, 
Теорија књижевности, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1998.
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Писана (ауторска) књижевност

Писана (ауторска) књижевност јавља се с проналаском писма. За 
свако књижевно дело које је написао одређени аутор каже се да припада 
ауторској књижевности. Аутор је стваралац оригиналног књижевног дела. 
Он своје дело потписује именом и презименом. У писаној књижевности 
књижевно дело је стално и непроменљиво и намењено је читању. Ауторску 
поезију одликују: субјективност (изражавање личних осећања), исповедни 
тон, емоционалност (осећајност) и оригиналност. 

Јован Дучић
Звезде

Са острва ЛопудаВисоко у грању мирно горе звезде,И широка песма мора у тишиниЧује се око нас; и ти гласи јездеКô да роса пада у сребрној тмини.У њену сам косу уплетао страсноМокре ноћне руже. Путем пуним зова,Ја јој љубљах цело ово вече јасноОчи пуне звезда и уста стихова.Све је шумно, сјајно; и лије из грањаСветлост, кô падање неке беле кише;Маслинова шума у даљини сања...А море је пуно звезда, па их њишеИ по жалу немом, празном и без сене,Котрља их сву ноћ, кô песак и пене...

Писана (ауторска) књижевност јавља се с проналаском писма. За
свако књижевно дело које је написао одређени аутор каже се да припада 
ауторској књижевности. Аутор је стваралац оригиналног књижевног дела. 
Он своје дело потписује именом и презименом. У писаној књижевности
књижевно дело је стално и непроменљиво и намењено је читању. Ауторску
поезију одликују: субјективност (изражавање личних осећања), исповедни 
тон, емоционалност (осећајност) и оригиналност. 

  Извор: Јован Дучић, 
Песме, приредио Живорад 
Стојковић, Београд, 
Просвета, 1968, стр. 50.

 ■ Винсент ван Гог, Звездана ноћ
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РАД НА ТЕКСТУ

Издвој осећања која у песми преовлађују. Наведи мисли лирског 
субјекта. Како се лирски субјект осећа у присуству вољене особе? 
Наведи којим се детаљима дочарава љубав. Какво расположење 
доноси лирском субјекту осећање заљубљености? Образложи 
зашто песма Звезде зрачи нежношћу и топлином.
Одреди тему песме. У томе ће ти помоћи наслов песме. Прати како 
аутор развија тему посредством мотива. Уочи и објасни основне 
мотиве у песми. Запази мотивске парове у песми (очи и звезде,  
светлост и море). Протумачи пренесено значење речи звезде и 
море у песми. Запази како се мотиви повезују у целину и како граде 
песничке слике. 
Детаљно анализирај песнички језик. Издвој и опиши основна 
стилска изражајна средства у песми. Уочи улогу стилских фигура у 
стварању слојевитог значења лирске песме. 
Проучи композицију лирске песме. Одреди облик песме. Утврди 
да ли песма има стални облик (сонет, катрен) или је испевана 
слободним стихом. Анализирај број строфа и врсте строфа. Каквим 
је стихом песма написана? Опиши особености стихова у песми. 
Запази риме у песми. Испиши једну испод друге речи које се римују 
и утврди како су повезане. Како се зове таква рима? Уочи њихово 
значење у грађењу целине.
Опиши песнички језик: избор речи (именице, заменице, придеви, 
глаголи и сл.), њихово значење, изражајност, ритмичност и 
мелодичност. 

ПОЈМОВНИК

Сви стихови у једној песми који имају једнак или приближно 
исти број слогова, а међусобно су повезани римом и распоређени 
у строфе с једнаким бројем стихова, чине везани стих. Одлике 
везаног стиха су: има једнак број слогова (нпр. осмерац, десетерац); 
цезура (пауза) дели стих на полустихове (нпр. 4+4, 4+6); у строфи 
могу да се смењују стихови који имају приближно исти број слогова 
(седмерац и осмерац, десетерац и једанаестерац итд.) и рима. 

Рима је гласовно подударање речи на крају стихова или 
полустихова у песми.

Лирски субјект (лирско ја) – лична перспектива, угао 
посматрања и размишљања из којег се пева. Не поистовећује се с 
аутором песме.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

мелодичност – ритам, 
интонација, рима; јединство 
звука и смисла
укрштена рима – римују се 
први и трећи, други и четврти 
стих у катрену
обгрљена рима – римују се 
први и четврти, други и трећи 
стих у катрену
парна рима – римују се први 
и други, трећи и четврти стих 
у катрену
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Сонет је облик песме која се састоји од четрнаест стихова 
распоређених у две строфе од по четири стиха (два катрена) и две 
строфе од по три стиха (два терцета).

Дванаестерац је стих од дванаест слогова, са цезуром (паузом) 
после шестог слога. 

„Високо у грању       /        мирно горе звезде,”
  1.  2. 3. 4.  5.  6.    цезура    7.  8. 9. 10. 11.  12.
Опкорачење настаје када се мисао не заврши у једном стиху, 

него се пренесе у наредни стих.
„Високо у грању мирно горе звезде,
И широка песма мора у тишини
Чује се око нас; и ти гласи језде
Кô да роса пада у сребрној тмини.”

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Јован Дучић (1872–1943), један од најзначајнијих српских песника 
прве половине 20. века. Родио се у Требињу. Основну школу завршио 
је у родном месту, а у Мостару трговачку школу. Похађао је Учитељску 
школу у Сарајеву и Сомбору. Радио је као учитељ у Бијељини и Мостару. 
Затим одлази на студије у Женеву, где је дипломирао на Филозофско-
-социолошком факултету. Годинама је радио у дипломатији као аташе, 
секретар и амбасадор у Цариграду, Софији, Риму, Атини, Каиру, Мадриду, 
Будимпешти и Букурешту. Од 1941. године боравио је у Америци, где је 
остао до смрти. Значајни циклуси песама су: Јадрански сонети, Дубровачке 
поеме, Песме сунца, Песме љубави и смрти, Царски сонети, Плаве легенде 
(песме у прози). Писао је путописе које је објавио у књизи Градови и 
химере, као и књигу рефлексивних записа Благо цара Радована.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Прочитај текст о звездама у енциклопедији, научном или новинском 
чланку. Размишљај о карактеристикама књижевноуметничких 
текстова. Утврди шта Дучићеву песму Звезде разликује од других 
текстова (научних, информативних, публицистичких).
Објасни функцију опкорачења у песми Звезде Јована Дучића.

1.

2.

 ■ Јован Дучић

  Литература: Рене Велек 
и Ворен Остин, Теорија 
књижевности, Београд, 
Нолит, 1991; Иво Тартаља, 
Теорија књижевности, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1998.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

писана књижевност, 
читање, тумачење, 
везани стих, 
дванаестерац, 
опкорачење, сонет, 
лирски субјект, рима
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О причи и причању

У извршавању својих високих задатака, Нобелов комитет Шведске академије решио је овог пута да писца једне, као што се каже, мале земље одликује Нобеловом наградом која, мерена међународним размерама, значи високо признање. Нека ми је допуштено да, примајући то признање, кажем неколико речи о тој земљи и додам неколико општих разматрања у вези са приповедачким делом које сте изволели наградити.Моја домовина је заиста „мала земља међу световима”, како је рекао један наш писац, и то је земља која у брзим етапама, по цену великих жртава и изузетних напора, настоји да на свим подручјима, па и на културном, надокнади оно што јој је необично бурна и тешка прошлост ускратила. Својим признањем ви сте бацили сноп светлости на књижевност те земље и тако привукли пажњу света на њене културне напоре, и то управо у време кад је наша књижевност низом нових имена и оригиналних дела почела да продире у свет, у оправданој тежњи да светској књижевности и она да свој одговарајући прилог. Ваше признање једном од књижевника те земље значи несумњиво охрабрење том продирању. Стога нас оно обавезује на захвалност, и ја сам срећан што вам у овом тренутку и са овог места, не само у своје име него и у име књижевности којој припадам, могу ту захвалност једноставно али искрено да изразим.Нешто тежи и сложенији је други део мог задатка: да кажем неколико речи у вези са приповедачким делом писца коме сте указали част својом наградом.Али кад је у питању писац и његово дело, зар не изгледа помало као неправда да се од оног који је створио неко уметничко дело, поред тога што нам је дао креацију, дакле део себе, очекује да каже нешто и о себи и о том делу? Има нас који смо више склони да на творце уметничких дела гледамо било као на неме, одсутне савременике, било као на славне покојнике, и који смо мишљења да је говор уметничких дела чистији и јаснији ако се не меша са живим гласом његовог ствараоца. Такво схватање није ни усамљено ни ново. Још Монтескје је тврдио да „писци нису добре судије својих дела”. Са дивљењем и 

Иво Андрић

 ■ Иво Андрић

Шарл Луј де Секонда 
Монтескје (1689–1755), 
француски филозоф и писац 
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разумевањем сам некад прочитао Гетеово правило: „Уметниково је да ствара а не да говори!” Као што сам много година доцније са узбуђењем наишао на исту мисао, сјајно изражену, код непрежаљеног Албера Камија. Стога бих желео да тежиште овог кратког излагања поставим, као што је по мом мишљењу право и умесно, на разматрање о причи и причању уопште.На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота, из века у век, од древних патријархалних причања у колибама, поред ватре, па све до дела модерних приповедача која излазе у овом тренутку из издавачких кућа у великим светским центрима, испреда се прича о судбини човековој, коју без краја и прекида причају људи људима. Начин и облици тога причања мењају се са временом и приликама, али потреба за причом и причањем остаје, а прича тече и даље и причању краја нема. Тако нам понекад изгледа да човечанство од првог блеска свести, кроз векове прича само себи, у милион варијаната, упоредо са дахом својих плућа и ритмом свога била, стално исту причу. А та прича као да жели, попут причања легендарне Шехерезаде, да завара крвника, да одложи неминовност трагичног удеса који нам прети, и продужи илузију живота и трајања. Или можда приповедач својим делом треба да помогне човеку да се нађе и снађе? Можда је његов позив да говори у име свих оних који нису умели или, оборени пре времена од живота-крвника, нису стигли да се изразе? Или то приповедач можда прича сам себи своју причу, као дете које пева у мраку да би заварало свој страх? Или је циљ тога причања да нам осветли, бар мало, тамне путеве на које нас често живот баца, и да нам о том животу, који живимо али који не видимо и не разумемо увек, каже нешто више него што ми, у својој слабости, можемо да сазнамо и схватимо; тако да често тек из речи доброг приповедача сазнајемо шта смо учинили, а шта пропустили, шта би требало чинити, а шта не. Можда је у тим причањима, усменим и писменим, и садржана права историја човечанства, и можда би се из њих бар могао наслутити, ако не сазнати смисао те историје. И то без обзира на то да ли обрађује прошлост или садашњост.Кад је реч о приповедању које има за предмет прошлост, треба напоменути да има схватања према којима би писати о прошлости требало да значи пренебрегнути садашњицу и 

Јохан Волфганг фон Гете 
(1749–1832), немачки писац
Албер Ками (1913–1960), 
француски писац и мислилац
варијанта – различити облици 
истог дела
Шехерезада – лик из познате 
арапске збирке Приче из 1001 
ноћи. Она је занимљивим 
причањем успела да избегне 
смрт и себи продужила 
живот тако што је своју причу 
прекидала на најузбудљивијем 
месту.
пренебрегнути – занемарити, 
запустити
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донекле окренути леђа животу. Мислим да се писци историјских приповедака и романа не би сложили са тим и да би пре били склони да признају да сами стварно и не знају како ни када се пребацују из оног што се зове садашњост, у оно што сматрамо прошлошћу, да са лакоћом као у сну, прелазе прагове столећа. Најпосле, зар се у прошлости као и у садашњости не суочавамо са сличним појавама и истим проблемима? Бити човек, рођен без свог знања и без своје воље, бачен у океан постојања. Морати пливати. Постојати. Носити идентитет. Издржати атмосферски притисак свега око себе, све сударе, непредвидљиве и непредвиђене поступке своје и туђе, који понајчешће нису по мери наших снага. А поврх свега, треба још издржати своју мисао о свему томе. Укратко: бити човек.Тако, и с оне стране црте која произвољно дели прошлост од садашњости, писац сусреће ту исту човекову судбину коју он мора уочити и што боље разумети, поистоветити се са њом, и својим дахом и својом крвљу је грејати, док не постане живо ткање приче коју он жели да саопшти читаоцима, и то што лепше, што једноставније, и што убедљивије.Како да се то постигне, којим начином и којим путевима? Једни то постижу слободним и неограниченим размахом маште, други дугим и пажљивим проучавањем историјских података и друштвених појава, једни понирањем у суштину и смисао минулих епоха, а други са каприциозном и веселом лакоћом као онај плодни француски романсијер који је говорио: „Шта је историја? Клин о који ја вешам своје романе.” Укратко, може постојати сто начина и путева којима писац долази до свога дела, али једино што је важно и пресудно, то је дело само. Писац историјских романа могао би на своје дело да стави као натпис и као једино објашњење свега, и то свима и једном заувек, древне речи: Cogitavi dies antiques et annos aeternos in 
mente habui. (Размишљао сам о древним данима и сећао се година вечности.) Па и без икаквог натписа, његово дело као такво говори то исто. Али, на крају крајева, све су то питања технике, методе, обичаја. Све је то мање или више занимљива игра духа поводом једног дела и око њега. Није уопште толико важно да ли један приповедач описује садашњост или прошлост, или се смело залеће у будућност; оно што је при том главно, то је дух којим каприциозан – самовољан, 

хировит
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је надахнута његова прича, она основна порука коју људима казује његово дело. А о томе, наравно, нема и не може бити прописа ни правила. Свак прича своју причу по својој унутарњој потреби, по мери својих наслеђених или стечених склоности и схватања и снази својих изражајних могућности; свак сноси моралну одговорност за оно што прича, и сваког треба пустити да слободно прича. Али допуштено је, мислим, на крају пожелети да прича коју данашњи приповедач прича људима свога времена, без обзира на њен облик и њену тему, не буде ни затрована мржњом ни заглушена грмљавином убилачког оружја, него што је могуће више покретана љубављу и вођена ширином и ведрином слободног људског духа. Јер, приповедач и његово дело не служе ничем ако на један или на други начин не служе човеку и човечности. То је оно што је битно. И то је оно што сам сматрао за добро да истакнем у овом свом кратком пригодном разматрању које ћу, ако ми допустите, завршити као што сам и почео: са изразом дубоке и искрене захвалности.
РАД НА ТЕКСТУ

Какву улогу има приповедање у животу људи? Објасни на који начин 
приповедање о прошлости постаје незаменљиво сведочанство. 
Чега приповедач увек мора да буде свестан?
Анализирај Андрићеве ставове према смислу и значају 
књижевности. Објасни зашто је књижевност посебно значајна за 
очување и репрезентовање језика и културе једног народа. Које 
и какве све вредности књижевност подстиче? Образложи на који 
начин она то чини. Шта посредством књижевности читалац може да 
доживи и научи? На који начин књижевно дело обогаћује оне који га 
читају? Које вредности афирмише Андрићево стваралаштво? 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Иво Андрић (1892–1975), сматра се најзначајнијим српским 
и хрвaтским књижевником 20. века. Добио је Нобелову награду за 
књижевност 1961. године за роман На Дрини ћуприја. Објавио је збирке 
песама Ex Ponto и Немири, збирке приповедака Пут Алије Ђерзелеза, 
Приповетке, Нове приповетке, Деца, Лица. Најпознатији романи: На Дрини 
ћуприја (1945), Травничка хроника (1945), Госпођица (1945), Проклета 
авлија (1954).
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  Извор: Иво Андрић, Историја 
и легенда, Есеји I, Сабрана 
дјела Иве Андрића, књига 
дванаеста, Сарајево, 
Свјетлост, 1981, стр. 66–70.
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Увод у проучавање 
књижевности
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Проучавање књижевности

Проучавањем књижевности као стваралачког чина бави се 
наука о књижевности. У оквиру ње књижевност с различитих 
становишта проучавају теорија књижевности, историја 
књижевности и књижевна критика.

Теорија књижевности проучава, описује и дефинише појаве 
у књижевности. Она ствара и користећи књижевну терминологију 
класификује и систематизује знања о књижевности.

Историја књижевности проучава развој књижевности кроз 
историју, однос књижевног стваралаштва према историјским 
епохама и срединама у којима се развија. Она класификује и тумачи 
разне епохе, стилске правце, књижевне школе и проучава однос 
између стваралаца истих или различитих временских епоха. 

Књижевна критика истраживачки тумачи, објашњава и 
вреднује књижевно дело. 

Тумачење књижевног дела подразумева размишљање 
о књижевном делу, његовој природи, особинама, значењима 
и порукама. Књижевно дело може се тумачити различитим 
приступима.

Спољашњи приступ књижевном делу обухвата истраживања 
биографије аутора, историјских околности у којима је он стварао, 
друштвених чинилаца који су могли утицати на настанак књижевног 
дела и друго. 

Унутрашњи приступ књижевном делу обухвата проучавање 
текста књижевног дела без обзира на околности његовог настанка 
или биографију аутора.

наука о књижевности – скуп 
више научних дисциплина 
које се баве систематичним 
проучавањем књижевности
епоха – историјски период у 
развоју друштва, уметности, 
књижевности, културе
књижевна терминологија – 
стручни изрази са прецизно 
утврђеним значењем
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Постоје примарни и секундарни извори за проучавање 
књижевних дела.

Примарни извори су књижевноуметнички текстови који 
најпоузданије приказују садржину књижевног дела. Примарну 
литературу чини књижевно дело које се проучава.

Секундарни извори су текстови који су настали поводом 
књижевног дела. То могу бити теоријски радови, књижевне критике, 
стручни текстови, научне студије и друго. Током рада на примарној 
и секундарној литератури неопходно је водити белешке (лична 
запажања, коментаре о прочитаном тексту и утиске). Дневник 
читања је драгоцен подсетник при тумачењу књижевног текста.

Поезија, проза и драма
Поезија, проза и драма су три основна облика изражавања у 

књижевним делима. 

Поезија Проза Драма

Одликује се 
посебном звуковном 
и ритмичком 
организацијом. 
То су књижевна дела 
писана у стиху. Може 
бити усмена и писана.

Ближа је изражавању 
у свакодневној 
комуникацији. 
То су књижевна дела 
писана у облику 
текста. Може бити 
усмена и писана.

Има дијалошки облик. 
Драмски текст је 
намењен сценском 
извођењу. 
Може бити и у стиху и 
у прози.

Књижевни родови и врсте
Књижевна дела деле се на књижевне родове, врсте и жанрове. 

Више дела у којима се понављају неке сталне особине представља 
један књижевни род. 

Књижевни родови су: лирика, епика и драма. Сваки књижевни 
род дели се на књижевне врсте.

Књижевну врсту чини мања група сличних дела у којима се 
понављају неке сталне особине.

Унутар књижевне врсте можемо разликовати различите 
жанрове (подврсте). На пример: епика је књижевни род, роман је 
књижевна врста, а авантуристички роман је жанр.

жанр – књижевна дела која 
имају заједничке особине
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Мотивисана активност читања укључује усредсређеност и 
планирање, свест о ономе што се чита или жели прочитати, активно 
трагање за књигом и информацијама, задовољство постигнутим. 
Несумњиво је да лично искуство, као и уживљавање у субјективно 
искуство књижевних ликова и фантазија, омогућавају читаоцу да се 
уноси у уметнички свет, саживљава са њим и у машти га дорађује. 
Саживљавање и поистовећивање су емоционални ставови у којима 
читалац прима дело, и, како је писао још Илија Мамузић, ’оплођује 
свој дух духом и уметношћу дела’. Читаоцу треба помоћи да савлада 
тешкоће које прате читање, да научи да чита књижевна дела, да 
заволи читање и да у њему ужива.

’Књига поседује много пријатних својстава намењених онима 
који знају како да их одаберу, али добробити нема без напора’, писао 
је још Монтењ.

У јачању мотивације за читање и развијању читалачких знања 
и вештина значајну улогу треба да има и школска библиотека.”

(Љиљана Бајић, Читалац и текст у савременој настави 
књижевности, прилагођен одломак)

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Прочитај једну лирску песму по избору из прве књиге Српских 
народних пјесама Вука Стефановића Караџића. Издвој и укратко 
представи битне мотиве, тематику и расположења који у њој 
преовлађују. Одреди којој лирској врсти припада та песма. Наведи 
основне одлике народне лирике.
Припреми се да говориш на часу о свом омиљеном роману. 
Истакни особине прозног текста на примеру одабраног књижевног 
дела. Спреми се да га представиш тако да увериш друге у његове 
вредности и подстакнеш их да га прочитају.
Покажи разлику између радње у једном драмском делу и његовој 
позоришној или филмској адаптацији.
Изабери једну књигу и упознај се са њеним садржајем. Запази на 
који начин изглед књиге (њен формат, обим, корице) одражава њен 
садржај. Направи ликовно решење корица своје омиљене књиге.

1.

2.

3.

4.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

књижевност, поезија, 
проза, драма, науке 
о књижевности, 
теорија књижевности, 
историја 
књижевности, 
књижевна критика

адаптација – прерада 
драмског текста за 
ново сценско извођење; 
прилагођавање драмског 
текста савременом добу
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ЛирикаЛирика је један од три књижевна рода. У почетку је била везана за музику. Назив је добила према музичком инструменту 
лири, уз чију је пратњу певана. 
Народна (усмена) лирикаПрема Вуковој терминологији, то су „женске пјесме”. Веома су старе. Најстарији очувани запис код нас потиче из 15. века. На посредан начин изражавају осећања. Одликују се комплексношћу и особеним синкретизмом. Певају се на одређену мелодију. Повезане су са игром и елементима сценске уметности. У основи лирске народне поезије налазе се елементи древног митског мишљења, магијских радњи, народних ритуала, религиозних прописа и обредних светковина. Лична осећања чешће се испољавају у љубавним песмама и тужбалицама. Тематски су веома разноврсне. Стих лирске песме варира од четири до четрнаест слогова. Најчешће је то симетрични или лирски десетерац, асиметрични осмерац и лирски тринаестерац.Лирске народне песме певале су жене или девојке, али и младићи, по двоје у један глас, „ради свога разговора”. Основни критеријуми за класификацију народне лирике јесу 
време нас анка, намена (функција) и начин извођења, односно околности у којима се одређена песма изводи. Уобичајена је подела лирских народних песама на следеће врсте: обредне и обичајне, митолошке, религиозно-моралистичке, посленичке песме и песме о раду, породичне и љубавне песме. Обредне песме могу се још поделити и на календарске и некалендарске песме (нпр. дoдoлскe, крстoнoшкe). Календарске обредне песме везане су за годишње промене у природи (кoлeдaрскe, лaзaричкe, крaљичкe, спaсoвскe, ђурђeвскe и ивaњскe). Обичајне песме су: свадбене песме, наздравице, здравице или почашнице, тужбалице. Посленичке песме и песме о раду певане су уз одређени посао, на прелу, при жетви, косидби. Имају пригодну садржину. Религиозно-моралистичке песме обухватају хришћанске и слепачке песме, док се митолошке песме у новијим класификацијама издвајају у засебну врсту. У породичном кругу певају се успаванке, песме на бабинама и друге. Шаљиве црте могу имати песме различитих 

синкретизам – повезаност 
различитих облика уметности
лирски десетерац – стих 
од десет слогова са 
цезуром после петог слога 
тринаестерац – стих од 
тринаест слогова

 ■ Орфеј са лиром
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лирских врста, али се обично узимају као посебна подврста народне лирике.
Одлике народне лирске поезије  У лирским песмама изражавају се општа, заједничка осећања и расположења.   Постоји велика разноврсност тема и мотива (нпр. смерна лепотица, љубавна жеља, смртоносна љубавна болест, потајна љубав, доживљај у лову).  Свака песма је везана за неку мелодију (певају се уз игру, у колу, уз обредну радњу).  Ритам и стих песме зависе од мелодије, ритма игре или рада. Поред лирског осмерца и десетерца јављају се и шестерац, седмерац и тринаестерац.  Лирске народне песме најчешће имају једночлану структуру (монолог), двочлану структуру (дијалог) и трочлану структуру (састоје се из експозиције и дијалога).   У обредним и обичајним песмама сачувало се паганско осећање живота.

Ауторска (писана) лирика
Ауторска лирика је израз унутрашњег света лирског субјекта. Предмет лирске песме представљен је начином излагања мотива (најмањих тематских јединица). Захваљујући рими лирска песма развија мелодичност стиха. Лирске песме се пишу у стиху (који може да буде слободан или везан) и у прози (песма у облику текста). 
Особине лирске ауторске поезије јесу:   субјективност (изношење личних осећања, размишљања, расположења);  емоционалност (осећајност);  сажетост;  сликовитост;  мелодичност;  изражајност и   ритмичност.Лирске песме се по теми и врсти осећања деле на: љубавне песме, оде, родољубиве песме, химне, мисаоне песме, дитирамбе, описне песме, елегије, социјалне песме, шаљиве и сатиричне песме. 

  Извор: Видо Латковић, 
Народна књижевнoст, књ. 
I, Београд, 1967; Владан 
Недић, Антологија народних 
лирских песама, Београд, 
СКЗ, 1969; Антологија српске 
лирске усмене поезије, 
приредила Зоја Карановић, 
Нови Сад, Светови, 1996; 
Речник књижевних термина, 
Београд, Нолит, 1992; 
Снежана Самарџија, Увод у 
усмену књижевност, 2007.

шестерац  – стих од шест 
слогова
седмерац – стих од седам 
слогова
паганство – стара 
незнабожачка вера, 
многобоштво

КЉУЧНЕ РЕЧИ

лирика, лирске 
песме, одлике лирске 
поезије, народна 
(усмена) лирика, 
ауторска (писана) 
лирика
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Народна лирска песма

Сунце се дјевојком жени

„Главно обележје наше народне лирике, сачувано све до данас, јесте 
паганско осећање живота. Ово осећање највише избија из најдревнијих 
лирских народних песама – обредних и обичајних. Један део њихов пратио 
је годишње промене у природи. Други део пратио је два догађаја у људском 
животу – свадбу и смрт. (...) Светом управљају сунце, месец, звезде, 
громови, муње, виле, змајеви, вештице, душе предака. Сунце хита небеском 
путањом да би што пре огрејало сирочад без мајки. Виле зидају градове 
на облаку; некад и на земљи, од јуначких костију. Вештице отварају груди 
заспалом човеку и односе му срце. Змај пролеће са уграбљеном девојком.” 

(Владан Недић, Антологија народних лирских песама, одломак)

Дјевојка је Сунцу говорила:„Јарко Сунце, љепша сам од тебе!Ако ли се томе не вјерујеш,Ти изиђи на то равно небо,Ја ћу изић’ за гору на воду.”Када јутро ведро освануло,Излазило на небо Сунашце,А дјевојка за гору на воду.Угледа је лијепо Сунашце,Угледа је кроз јелово грање –Кол’ко се је ашик учинило,Трипут је се Сунце заиграло,Па одвуче лијепу дјевојку,Да је узме себи за љубовцу –Од ње поста звијезда Даница.

„Главно обележје наше народне лирике, сачувано све до данас, јесте 
паганско осећање живота. Ово осећање највише избија из најдревнијих 
лирских народних песама – обредних и обичајних. Један део њихов пратио 
је годишње промене у природи. Други део пратио је два догађаја у људском
животу – свадбу и смрт. (...) Светом управљају сунце, месец, звезде,
громови, муње, виле, змајеви, вештице, душе предака. Сунце хита небеском
путањом да би што пре огрејало сирочад без мајки. Виле зидају градове
на облаку; некад и на земљи, од јуначких костију. Вештице отварају груди
заспалом човеку и односе му срце. Змај пролеће са уграбљеном девојком.” 

(Владан Недић, Антологија народних лирских песама, одломак)

 ■ Сандро Ботичели, 
Рођење Венере

  Извор: Српска народна 
лирика, избор и пропратни 
текстови Нада Милошевић- 
-Ђорђевић, Београд, Завод 
за уџбенике и наставна 
средства, 1999, стр. 21.

вода – овде: извор, поток, 
чесма, бунар
ашик учинило – заљубило се
љубовца – драга, вољена
Даница (Вечерњача, 
Зорњача) – народно име 
за планету Венеру. Сјај ове 
звезде наговештава нови 
дан.
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РАД НА ТЕКСТУ

Кaкo сe успoстaвљa вeзa измeђу Сунцa и дeвojкe? Кo први прeузима 
иницијативу? Какав изазов је девојка упутила Сунцу? 

Због чега Сунце прихвата да учествује у надметању у лепоти? 
Како се Сунце понаша приликом јутарњег сусрета с девојком? 
Којим стилским средствима су приказани његово расположење и 
осећања?

Како тумачиш израз сунашце? Шта се постиже том речју?

Размисли о томе у којој се мери љубавно надигравање између 
Сунца и девојке односи на љубавну игру између младића и девојке.

Упореди данашње удварање младих са ситуацијом из песме.

Издвој елементе митолошке песме у овој песми. Зашто девојка није 
могла остати на Земљи? Наведи елементе љубавне лирике које 
откриваш у песми. Шта запазаш?

Одреди врсту стиха у коме је испевана ова песма. Обележи паузе 
(цезуре) у стиху. Зашто је ова песма испевана у стиху који доминира 
у епским песмама? Објасни значај дијалога у композицији песме.  

Пронађи стилска средства у песми и истакни све њене уметничке 
вредности.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПОЈМОВНИК

Митолошке народне лирске песме настале су у доба паганских, 
прастарих веровања и казују о томе како је настајао свет. Оне певају 
о вилама, змајевима, аждајама, Сунцу, Месецу, звездама и муњама, 
којима се приписују човекове особине и тајанствена моћ утицања 
на људску судбину. Најчешћи мотиви у тим песмама јесу: небеске 
свадбене свечаности с јунацима (Месецом, Сунцем, муњама, 
вилама); боравак виле у небеском граду; рођење звезде Данице.
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ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Основно обележје народне усмене лирике, иако умногоме различите 
од лирске поезије писане књижевности, јесте изражавање осећања. 
Само што то нису искључиво осећања једног човека већ целог колектива 
која само изражава један од његових чланова у име свих, као свој лични, 
емотивни доживљај, као гласно исказивање молитве, молбе и жеље, 
радости и туге. Увек у спрези са неком другом уметношћу – музиком, 
игром, покретом, мимиком – или са свима њима заједно, народна лирска 
песма била је, пре свега, део свакодневног живота, нешто што помаже 
да се преживи. Она је спона са прецима и емотивни израз животног 
тока сваког појединца, од рођења до смрти, и зато се исказује у толико 
различитих облика – митолошких и хришћанских, обредних и обичајних, 
посленичких, љубавних и породичних. (...) 

Сунце опчињено девојачком лепотом, и опхрвано страшћу, ’трипут 
је се... заиграло’, онако како би то учинило срце у момачким грудима. 
Обасјана идилична слика природе и вешто употребљени глагол ’заиграти’ 
дају пресек обичне људске свакодневице, да би се последњи стих одао као 
предање о настанку звезде Данице и коначно открио митско порекло целе 
песме.” 

(Нада Милошевић-Ђорђевић, Српска народна лирика, стр. 8–9)

КЉУЧНЕ РЕЧИ

митолошка народна 
песма, лирска 
народна песма, 
одлике лирске 
народне поезије
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ЕпикаЕпика је један од три књижевна рода. Реч е ика води порекло од грчке речи е ос, која је првобитно значила реч, овор, 
рича, а касније е  и е о еја. Обухвата књижевна дела заснована на приповедању о неком стварном или измишљеном догађају. Може да буде у стиху (епска песма, еп, спев) и прози (бајка, басна, прича о животињама, легенда, предање, анегдота, шаљива прича, приповетка, новела, роман). 

Одлике епске књижевности:   објективност (приповедач непристрасно саопштава и преноси догађај, без личног тона и изражавања осећања);  приповедање о догађајима и јунацима;  окренутост прошлости (приповедање о ономе што је било и прошло);  развијена фабула (прича) и   опширно приповедање (дужа форма).
Епске народне песмеЕпска народна песма je развијена наративна творевина у стиху која опева друштвено значајне догађаје и знамените јунаке. Предмет певања су подвизи на бојном пољу и јуначка дела. Повезана је са култом предака. Одликују је устаљеност стилско-изражајних средстава, формулативност, историчност, приповедни стил, извођење уз пратњу одређених инструмената (гусле, тамбура). Према врсти стиха српске епске песме могу се поделити у три врсте:  осмерачке песме („од кола”, „играчке”, „поскочице”, „на коло”, „у колу”);  бугарштице (песме дугог стиха);   десетерачке (гусларске) песме. Теме и мотиви епских народних песама заједнички су многим народима. Такви мотиви називају се интернационални 
мотиви (нпр. двобој искусног ратника с недораслим дечаком који га побеђује, узиђивање људске жртве у темеље неке грађевине, неверна љуба). И онда када се састоје из општих интернационалних тема и мотива, сижејни модели најчешће имају историјски предложак. За епску песму је карактеристично 

формулативност – 
основна законитост 
усменог стварања, којом 
се означава пoнaвљaњe 
изражајних и садржинских 
елемената у делима народне 
књижевности (мотиви, 
стилске фигуре, типски 
ликови)
формула – лат. правило, 
пропис; у усменој 
књижевности представља 
реч или групу речи која се 
понавља на одређеном месту 
у делу и има тачно утврђену 
улогу и значење
историчност – једна од 
основних одлика епске 
народне поезије; епска песма 
носи печат историјског 
искуства колектива
приповедни стил – у 
средишту је догађај из 
живота легендарне или 
историјске личности о којем 
се приповеда објективно 
мотив – најужа тематска 
јединица која се не да даље 
разлагати
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коришћење епских каталога, формула, општих места, развијених поређења и описа. Основни задатак епске песме, још од најстаријих епова човечанства, јесте да сачува спомен на велике јунаке и знамените догађаје у времену и простору.Јунак епске песме своје јунаштво потврђује у подвигу. За одређене јунаке везују се разноврсни мотиви, различита збивања, а неки имају и развијену епску биографију (Марко Краљевић, Старина Новак).
Вукова подела епских народних песамаВук Стефановић Караџић епске народне песме је назвао 
јуначким (мушким) есмама. Поделио их је према хронологији историјских збивања и тематском критеријуму.1. Епске народне песме старијих времена („јуначке пјесме најстарије”) опевају јунаке и значајне догађаје из српске историје до краја 15. века и пропасти самосталних средњовековних држава („до пропасти царства и господства српскога”). У епске народне песме старијих времена према тематском критеријуму и историјској хронологији убрајају се песме о Немањићима, Мрњавчевићима, Марку Краљевићу, Првом и Другом косовском боју, Бранковићима, Јакшићима, Црнојевићима. Оне обухватају:а) Прeткoсoвски циклус (пeсмe o Нeмaњићимa и 
Mрњaвчeвићимa): Жени ба Душанова, Све и Саво, Урош и 
Мрњавчевићи, Жени ба краља Вукашина, Зи ање Ска ра и друге. Зидање манастира и женидба јунака биле су омиљене теме народних певача. Величанствене грађевине које су српски средњовековни владари подизали за спас душе и остављали у наслеђе потомцима представљале су видљив доказ да је до боја на Косову (1389. године) српска средњовековна држава била моћна и независна. Народни певачи су испевали песме о Немањићима, хвалећи њихово улагање у духовно спокојство и културно-материјално благостање земље чији су владари били. Осим о јуначкој женидби, певало се и о неслози великаша и неморалном понашању појединих владара.б) Циклус o Maрку Крaљeвићу: Марко Краљевић уки а 
сва барину, Марко Краљевић и Муса Кесеџија, Марко Краљевић 
и орао, Орање Марка Краљевића и друге. Марко Краљевић је у песмама опеван као заштитник нејаких девојака, бранилац 

епски каталог – епска 
техника; стилски 
поступак заснован на 
набрајању и описивању. 
Најчешће је то каталог 
јунака, дат као ређање 
имена и карактеристика 
делатних лица. Намена 
му је успоравање радње и 
истицање знаменитих ликова, 
према епској хронологији 
и слави јунака. Приликом 
набрајања често долази до 
анахронизама, тј. повезивања 
јунака који су живели у 
различитим епским епохама.
опште место – грчки топос; 
у народној књижевности 
овим термином се означавају 
понављања, најчешће на 
тематско-сижејном плану 
(ословљавање, опремање, 
мегдан, срџба јунака, 
устаљени описи)
епска формула – динамички 
усмени образац који се 
остварује у језику. Посебно 
је функционална на почетку 
(уводне формуле) и на крају 
текста (завршне формуле). 
У уводној формули се 
износе прве информације о 
жанру, фабули и јунацима. 
Завршетак дела прилика је 
да се истакне приповедачев 
однос према причи. 
Отуда потреба да се ово 
место додатно обележи 
типичним изразима 
или пак коментарима у 
функцији вредновања 
јунака и описивања њихових 
поступака. То се постиже у 
завршним формулама.
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правде и чувар легитимитета царства. Мада је идеализован, у неким епским песмама испољио је и мане (окрутност, плаховитост).в) Кoсoвски циклус (пeсмe o кoсoвским jунaцимa): Цар 
Лазар и царица Милица, Смр  mајке Ју овића, Косовка девојка, 
Кнeжeвa вeчeрa. У епским народним песмама о боју на Косову пева се о значајним јунацима који су учествовали у Првом и Другом косовском боју. 

Први косовски бој одиграо се на Видовдан, 28. јуна 1389. године. У бој су кренула два владара, кнез Лазар Хребељановић и султан Мурат I са синовима Јакубом и Бајазитом. Зна се извесно да су у Косовској бици погинула оба владара, као и султанов син Јакуб. То је и најважнији разлог због којег је у савременим европским историјским изворима Косовски бој снажно одјекнуо. Бој је преживео зет кнеза Лазара, Вук Бранковић, који, по свему судећи, није издао свога таста као што му се у традицији приписује. Турска војска се журно повукла са Косова у Једрене, тадашњу престоницу Османлија, јер се Бајазит уплашио немира који су завладали у Турском царству. На Косову пољу је остао велики број и турске и хришћанске војске. У песмама се опевају значајни јунаци познати или непознати историји: кнез Лазар, Милош Обилић, Вук Бранковић, Топлица Милан, Косанчић Иван и др. Посебно се трагичним тоновима обликује судбина женских ликова. Мајка Југовића, Косовка девојка и кнегиња Милица постају симболи несрећних мајки, вереница, жена и сестара које су у одсудном боју остале без својих најмилијих. 
Други косовски бој трајао је од 17. до 19. октобра 1448. године између Мађара и Турака. Јанош Хуњади (у народним песмама Сибињанин Јанко) предводио је хришћански савез на Косову против султана Мурата II. После тродневних борби, хришћани су поражени. Значајни јунаци су: Сибињанин Јанко, Секула Бановић и Михаило Свилојевић. Бугарштице и десетерачке песме чувају спомен на те догађаје. г) Покoсoвски циклус (пeсмe o Бранковићима, 

Јакшићима и Црнојевићима): Диоба Јакшића, Смр  војво е 
Пријез е, Смр  војво е Кајице, Болани Дојчин, Жени ба Максима 
Црнојевића. Јакшићи су били историјске личности и погинули су борећи се против Турака. 
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2. Епске народне песме средњих времена опевају борбе хајдука и ускока, највише у 16. и 17. веку. Испеване су у епском десетерцу. Обухватају:а) Хajдучки циклус: С арина Новак и кнез Бо осав, Мали 
Ра ојица, С ари Вуја ин. Хајдучке песме опевају подвиге хајдука, који се боре против Турака од 16. века до Првог српског устанка. Представљени су као неустрашиви борци за ослобођење од поробљивача. Најзначајнији јунаци ових песама били су Старина Новак, Мијат Томић и Бајо Пивљанин. б) Ускoчки циклус: Иво Сенковић и а а о  Рибника, Ро с во 
Јанковић С ојана, Сењанин Та ија, Смр  Илије Смиљанића. Опевају догађаје и јунаке ускочке борбе. Ускоци од 15. века на територији под влашћу Аустрије и Млетачке републике организују нападе на Турке. Најважнији ускочки центри били су Сењ, Клис и Равни Котари. Међу ускоцима, окретношћу и храброшћу, истичу се Јанковић Стојан, Сењанин Тадија, Смиљанић Илија и Сењанин Иво.3. Епске народне песме новијих времена певају о борбама за ослобођење Србије и Црне Горе од Турака. Опевају догађаје из 18. и прве половине 19. века. Чине их:

Циклус о ослобођењу Србије и Црнe Гoрe: Поче ак 
буне ро ив ахија, Бој на Мишару, Tри сужњa, Пипeри и Taхир-
-пaшa. Многе од ових песама забележене су непосредно после догађаја и веродостојно сведоче о месту боја, редоследу битака, наоружању, подвизима јунака, распореду војске и опису боја. Најбројније су хроничарске песме, које као сведочанство остављају сами учесници или савременици догађаја. Филип Вишњић је испевао највећи број тих песама. Записао их је Вук Стефановић Караџић.
МитРеч ми  је грчког порекла и означава причу у коју се верује. Митови представљају покушај човека да објасни свет. У митовима богови и друга митска бића учествују у животу људи. Јунаци митова су полубогови и поседују натприродне особине, божанску снагу и мудрост. Најчешће имају чудесно порекло. Познати грчки митови приповедају о Орфеју, Одисеју, Ахилеју итд. 
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СпевСпев је епска врста у којој се приповеда о значајним историјским догађајима и јунацима који су учествовали у њима. Има дужу форму, мноштво епизода и најчешће су покретачи акције колективни, национални или историјски интереси. Спев 
Горски вијенац Петра II Петровића Његоша, са темом из историје Црне Горе, написан је у драмском облику, песникова објашњења су дата у прози, а дијалози јунака (владике Данила, Селима везира, Вука Мандушића) у стиху.
ПриповеткаПриповетка је епска прозна врста средњег обима у којој се приповеда о неком догађају са више ликова, али је пишчева пажња усредсређена на једног или два јунака. 
РоманРоман је најобимније епско дело. Назив је настао још у 12. веку. Све до 18. века романом су се именовале форме које су имале различите садржаје (писане су на народном језику и биле су махом љубавне или авантуристичке тематике). Романи су првобитно писани у стиховима, а касније у прозном облику.При одређењу романа као приповедне врсте најважније је разликовати: његов обим, развијену радњу, већи број ликова, личан тон. Наведени елементи структуре коначно су се обликовали тек у 18. веку, па се сматра да је роман тада добио нешто постојанији облик.Према тематици коју обрађују, разликују се: витешки, детективски, породични, психолошки, друштвени, историјски, биографски, пустоловни, научнофантастични, авантуристички и аутобиографски романи. Постоје романи писани у стиховима (нпр. Ев еније Оње ин Александра Сергејевича Пушкина), али се махом пишу у прози.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ

епика, епске народне 
песме, мит, спев, 
приповетка, роман, 
мотив, формула, 
формулативност, 
историчност, опште 
место
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Народна епска песма

Бановић Страхиња

„Бановић Страхиња (Страхинић Бан), омиљени јунак епске народне 
поезије из плејаде косовских ратника; историји непознат. Према неким 
претпоставкама, народна традиција је у овом јунаку сачувала сећање 
на зетског феудалца Ђурђа Страцимировића Балшића (1386–1404). 
Локална предања везују Бановић Страхињу за Драгачево, Стари Влах и 
Црну Гору. Епска популарна тема о уграбљеној жени, која постаје неверна 
и непријатељски поступа према мужу, опевана је у већини песама о 
Бановић Страхињи, од најстаријих нама познатих, с почетка 18. века, до 
песама забележених у првој половини нашега века. Уметнички неоспорно 
највреднију варијанту ове песме записао је Вук Караџић од Старца Милије 
1822. И у старијим и у новијим варијантама, поступак Бановића Страхиње 
према неверници креће се углавном у устаљеним сижејно-тематским 
оквирима народне епике: жена се кажњава смрћу. У варијанти Старца 
Милије, Бановић Страхиња је љуби поклонио живот, заштитио је од гневне 
браће, која хоће да је погубе, али је у песми у први план избио етичко-

-психолошки однос међу јунацима.”
(Радмила Пешић, Народна књижевност, одломак, стр. 26)

„Бановић Страхиња (Страхинић Бан), омиљени јунак епске народне 
поезије из плејаде косовских ратника; историји непознат. Према неким 
претпоставкама, народна традиција је у овом јунаку сачувала сећање 
на зетског феудалца Ђурђа Страцимировића Балшића (1386–1404). 
Локална предања везују Бановић Страхињу за Драгачево, Стари Влах и 
Црну Гору. Епска популарна тема о уграбљеној жени, која постаје неверна
и непријатељски поступа према мужу, опевана је у већини песама о 
Бановић Страхињи, од најстаријих нама познатих, с почетка 18. века, до
песама забележених у првој половини нашега века. Уметнички неоспорно
највреднију варијанту ове песме записао је Вук Караџић од Старца Милије
1822. И у старијим и у новијим варијантама, поступак Бановића Страхиње 
према неверници креће се углавном у устаљеним сижејно-тематским
оквирима народне епике: жена се кажњава смрћу. У варијанти Старца 
Милије, Бановић Страхиња је љуби поклонио живот, заштитио је од гневне
браће, која хоће да је погубе, али је у песми у први план избио етичко-

-психолошки однос међу јунацима.”
(Радмила Пешић, Народна књижевност, одломак, стр. 26)

Нетко бјеше Страхинићу бане!Бјеше бане у маленој Бањској,У маленој Бањској крај Косова,Да такога не има сокола.Једно јутро бане подранио,Зове слуге и к себе призивље:„Слуге моје, хитро похитајте,Седлајте ми од мегдана ђога,Окитите, што љепше можете,Опашите, што тврђе можете;Јел’ ја, ђецо, мислим путовати:Хоћу Бањску оставити града,Мислим ђога коња уморитиИ у гости, ђецо, одлазити,У тазбину у била Крушевца,К милу тасту старцу Југ-Богдану,Ка шурева девет Југовића;Тазбина ме та жељкује моја.”Господара слуге послушаше,Те сокола ђога оседлаше,Опреми се Страхинићу бане,

Уд’ри на се дибу и кадифу,Поноситу чоху сајалију,Што од воде чоха црвенија,А од сунца чоха руменија;Окити се један српски соко,Па посједе ђога од мегдана,Одмах пође, у тазбину дође,У тазбину, у била Крушевца,Ђе од скоро царство постануло;А виђе га старац Југ-Богдане,И виђе га девет мили шура,Соколова девет Југовића:Мила зета једва дочекаше,У наручје зета загрлише,Вјерне слуге коња прифатише,Зета воде на френђију кулу.Код готове совре засједоше,Те господску ријеч бесјеђаху;Навалише слуге и слушкиње,Неко двори, неко вино служи.Што бијаше ришћанске господе,

 ■ Ђура Jакшић, Бановић   
 Страхиња

подранити – поранити
мегдан – двобој; бој, битка
ђого – коњ беле длаке
тазбина – женина породица
жељковати – жељно, 
нестрпљиво ишчекивати
диба – свилена тканина 
проткана златом
кадифа – сомот
чоха – врста вунене тканине
френђија кула – грађевина; 
здање зидано по угледу на 
француски двор
совра – свечана трпеза
господску ријеч бесјеђаху – 
водили су пријатан и учтив 
разговор
дворити – служити, 
послуживати
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Посједаше, те пијаху вино:Уврх совре стари Југ-Богдане,С десне стране уза раме својеСједе зета Страхинића бана,И ту сједе девет Југовића,Низа совру остала господа;Ко л’ је млађи, двори господаре.Но бијеше то девет шурњаја,Но шурњаје дворе упоредо,Дворе свекра силна Југ-Богдана,И двораху своје господаре,А највише зета поносита;А слуга им једна вино служи,Служи вино једном купом златном,Златна купа девет бере литар’;Ја да видиш друге ђаконије,Ђаконије, млоге госпоштине! –Како, брате, ђе је царевина!Позадуго бане гостовао,Позадуго бане зачамао,Поноси се бане у тазбини.Госпоштине што је у Крушевцу,Досадише јутром и вечеромМолећи се силну Југ-Богдану:„Господару, силан Југ-Богдане!Љубимо ти свиленога скутаИ десницу твоју билу руку,Ну потруди чудо и госпоствоИ поведи мила зета твога,Ну доведи Страхинића банаУ дворове и у куће наше,Да ми њему пошту учинимо.”Сваком Јуже хатар навршује.Доке тако изредили били,Дуго било и вријеме прође,И задуго бане зачамао.Но да видиш јада изненада!Једно јутро, кад огрија сунце,Мезил стиже и бијела књигаБаш од Бањске, од малена града,Од његове остарјеле мајке,Бану књига на кољено паде.Кад разгледа и проучи књигу,Ал’ му књига доста грдно каже,

Књига каже ђе га куне мајка:„Ђе си, сине, Страхинићу бане?Зло ти било у Крушевцу вино!Зло ти вино, несретна тазбина!Виђи књигу, нечувених јада!Изубаха једна паде сила,Турски, сине, од Једрена царе,А цар паде у поље Косово,А цар паде, доведе везире,А везире, несретне већиле.Што је земље те облада царе,Сву је турску силу подигао,У Косово поље искупио.Притискао све поље Косово,Уватио воде обадвије:Покрај Лаба и воде СитницеСве Косово сила притиснула.Кажу, сине, и причају људи:Од Мрамора до сува Јавора,Од Јавора, сине, до Сазлије,До Сазлије на ћемер-ћуприје,Од ћуприје, сине, до Звечана,Од Звечана, кажу, до Чечана,Од Чечана врху до планинеТурска сила притисла Косово.Под број, сине, на тефтере кажуНо у цара сто хиљада војскеНекаквога царева спахије,Што имају по земљи тимареИ што једу љеба царевогаИ што јашу коње од мегдана;Што не носе по млого оружа,До по једну о појасу сабљу.У Турчина, у турскога цара,Кажу, сине, другу војску силну –Огњевите јањичаре Турке,Што Једрене држе, кућу билу;Јањичара, кажу, сто хиљада.Кажу, сине, и говоре људиУ Турчина трећу војску силну –Некакога Туку и Манџуку,А што хуче, а што грдно туче.У Турчина војске свакојаке.У Турчина једну кажу силу,

купа – пехар, велика чаша
ђаконије – разноврсна 
јела
зачамати – остати негде 
дуго, задржати се
пошту учинити – указати 
поштовање, част
хатар – наклоност, љубав, 
воља
хатар навршује – 
испуњава жељу
мезил – хитна пошта, 
гласник, курир у турској 
царевини
изубаха – изненада
већил – турски заступник, 
намесник, заменик 
владара
обладати – завладати
уватио воде обадвије – 
заузео обе реке (Лаб и 
Ситницу)
Сазлија – мост на Косову 
у близини Вучитрна
ћемер-ћуприја – мост 
који има велике лукове 
тефтер – бележница, 
записник
спахија – власник великог 
поседа, властелин
тимар – феудални посед 
у Турској
Тука и Манџука – азијска 
племена од којих се 
образовала турска нација
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Самовољна Турчин-Влах-Алију,Те не слуша цара честитога,За везире никад и не мисли,За цареву сву осталу војскуА колико мраве по земљици;Такву силу у Турчина кажу.Он беза зла, сине, проћи не шће,Не шће с царем, сине, на Косово;Окренуо друмом лијевијем,Те на нашу Бањску ударио,Те ти Бањску, сине, ојадио:И живијем огњем попалио,И најдоњи камен растурио,Вјерне твоје слуге разагнао,Стару мајку твоју ојадио,Са коњем јој кости изломио,Вјерну твоју љубу заробио,Одвео је у поље Косово,Љуби твоју љубу под чадором,А ја, сине, кукам на гаришту,А ти вино пијеш у Крушевцу!Зло ти вино напокоње било!”Ја кад бане књигу проучио,Мука му је и жао му било:У образ је сјетно, невесело,Мрке брке ниско објесио,Мрки брци пали на рамена;У образ се љуто намрдио,Готове му сузе ударити.А виђе га старац Југ-Богдане,Виђе зета јутру на уранку;Плану Јуже како огањ живи,Страхинићу зету проговара:„О мој зете, Бог ми с тобом био!Што си, зете, јутрос подранио?A у образ сјетно, невесело?Од шта си се, зете, раздертио?На кога си с’, зете, ражљутио?Ал’ се шуре тебе насмијаше,У јеглени ружно говорише?Ал’ шурњаје тебе не дворише?Ал’ махану тој тазбини нађе?Кажи, зете, шта је и како је?”Плану бане па му проговара:

„Прођ’ се тасте, стари Југ-Богдане!Ја сам с шурам’ био у лијепо,А шурњаје господске госпођеДивно зборе, а дивно ме дворе,Тој тазбини мојој мане нема.Но да видиш, што сам невесео:Стиже књига од малене Бањске,Баш од моје остарјеле мајке.”Каже јаде тасту на уранку,Како су му двори похарани,Како су му слуге разагнате,Како ли је мајка прегажена,Како ли је љуба заробљена:„Но мој тасте, стари Југ-Богдане!И ако је моја данас љуба,Љуба моја, ал’ је шћера твоја:Срамота је и мене и тебе;Но мој тасте, старац Југ-Богдане!Мислиш ли ме мртва пожалити,Пожали ме док сам у животу.Молим ти се и љубим ти руку,Да даш мене ђеце деветоро,Ђецу твоју, а шуреве моје,Да ја, тасте, у Косово пођем,Да потражим душманина мога,А царева грдна хаинина,Који ми је робље заробио.А немој се, тасте, препанути,Ни за твоју ђецу убринути.Ја ћу ђеци, мојим шуревима,Хоћу њима рухо пром’јенити,А у турско рухо облачити:Око главе бијеле кауке,А на плећи зелене доламе,А на ноге меневиш чакшире,О појасу сабље пламените;Призват’ слуге и казаћу јунак,Нека слуге коње оседлају,Оседлају, тврдо опасују,Нек пригрћу мрким међединам’:Учинићу ђецу јањичаре.Ја ћу ђецу шуре сјетовати,Каде са мном биду кроз Косово,А кроз војску цара на Косову,

и најдоњи камен 
растурио – срушио је и 
темељ
разагнати – растерати, 
разјурити
чадор – врста шатора
гариште – згариште
напокоње – последње
раздертити се – 
растужити се, 
ражалостити се
јеглен – разговор
махана – мана
похарани – опљачкани
хаинин – одметник од 
закона (власти)
каук – чалма, турбан, 
повез око главе 
долама – врста јакне, 
капута
меневиш – плаво-
-љубичаст
чакшире – панталоне
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Пред њима ћу бити делибаша,Нек се стиде и нек се препану,Нек се свога боје старјешине.Ко гођ стане у царевој војсци,Ко гођ стане с нама говорити,Стане турски, окрене мановски,Ја с Турцима могу проговорит’,Могу турски, и могу мановски,И арапски језик разумијем,И накрпат ситно арнаутски.Проводићу ђецу кроз Косово,Сву ћу војску турску уводити,Док ја нађем душманина мога,А Турчина силна Влах-Алију,Који ми је робље поробио;Нек шуреви биду у невољи,Ел сам, тасте, могу погинути,Код шурева нећу погинутиЈали ране ласно допанути.”Кад то зачу стари Југ-Богдане,Плану Јуже, како огањ живи,Страхињ-бану зету проговара:„Страхињ-бане, ти мој зете мили!Виђех јутрос, да памети немаш.Што ми ђеце иштеш деветоро,Да ми ђецу водиш у Косово,У Косово, да их кољу Турци,Немој, зете, више проговарат’,Не дам ђеце водит’ у Косово,Макар шћери нигда не видио.Мио зете, дели Страхињ-бане,Рашта си се тако раздертио?Знаш ли, зете? – Не знали те људи!Ал’ ако је једну ноћ ноћила,Једну ноћцу шњиме под чадором,Не може ти више мила бити,Бог ј’ убио, па је то проклето,Воли њему, него тебе, сине;Нека иде, враг је однесао!Бољом ћу те оженити љубом,С тобом хоћу ладно пити вино,Пријатељи бити довијека;А не дам ти ђецу у Косово.”Плану бане, како огањ живи,

У иједу и тој муци љутојНе шће викнут’ ни призвати слугу,За сеиза ни хабера нема,Но сам оде к ђогу у ахаре.Ја како га бане оседлао,Како ли га тврдо опасао!Па заузда ђемом од челика,Пред дворе га води у авлијуК бињекташу бијелу камену,Па се ђогу фати на рамена.Погледује девет својих шура,А шуреви у земљицу црну.Бан погледну пашенога свога,Некакога млада Немањића,А Немањић гледа у земљицу.Кад пијаху вино и ракију,Сви се фале за добре јунаке,Фале с’ зету и Богом се куну:„Волимо те, Страхинићу бане!Но сву земљу нашу царевину.”Ал’ да видиш јада на невољи!Бану јутрос нема пријатеља:Није ласно у Косово поћи.Виђе бане, ђе му друга нема,Сам отиде пољем крушевачким.Ја кад био низ широко поље,Обзире се ка Крушевцу б’јелу,Неће ли се шуре присјетити,Неће ли се њима ражалити;А кад виђе јутрос на невољиЂе му нема главна пријатеља,Паде на ум, па се досјетиоЗа његова хрта Карамана,Кога воли него добра ђога,Те привикну из бијела грла,Остало је хрче у ахару.Зачу гласа, хитро потрчалоДок у пољу пристиже ђогина,Покрај ђога хрче поскакује,А златан му литар позвекује.Мило било, разговори с’ бане.Оде бане на коњу ђогину,Те пријеђе поља и планине.Ја кад дође у поље Косово,

делибаша – 
заповедник, 
предводник турских 
војника
мановски – говор 
Турака из Манисе, 
области у Малој Азији
арнаутски – албански
уводити – уходити
ласно – лако
рашта – зашто, због 
чега
ијед – јед, гнев, срџба
сеиз – коњушар
хабер – глас, позив, 
вест
ахар – коњушница, 
стаја, штала
ђем – гвоздени круг 
у устима коња за 
који се каче узде; део 
коњске опреме
авлија – двориште
бињекташ – камен 
с кога се узјахује на 
коња
пашеног – супруг 
женине сестре
хрт – врста пса
литар – поводац, 
огрлица за пса
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Кад сагледа по Косову силу,Ал’ се бане мало препануо,Па помену Бога истинога,У ордију турску угазио.Иде бане по пољу Косову,Иде бане на четири стране,Тражи бане силна Влах-Алију,Ал’ не може бане да га нађе.Спушти с’ бане ка води Ситници,На једно је чудо нагазио:На обали до воде Ситнице,Један зелен ту бијаше чадор,Широк чадор поље притиснуо,На чадору од злата јабука,Она сија, како јарко сунце,Пред чадором побијено копље,А за копље вранац коњиц свезан;На глави му маха стамболијаБије ногом десном и лијевом.Кад то виђе Страхинићу бане,Прохесапи и умом премисли:Баш је чадор силна Влах-Алије,Те ђогина коња пригоњаше,Копље јунак скиде са рамена,Те чадору врата отворио,А да види, ко је под чадором.Не бијаше силан Влах-Алија,Но бијаше један стари дервиш,Бијела му прошла појас брада,Шњиме нема нитко под чадором,Бекрија је тај несрећан дервиш,Пије Турчин вино кондијером,Но сам лије, но сам чашу пије,Крвав дервиш бјеше до очију.Кад га виђе Страхинићу бане,Те му селам турски називаше,Пијан дервиш оком разгледаше,Па му мучну ријеч проговара:„Да си здраво, дели Страхин-банеОд малене Бањске крај Косова.”Плану бане, препаде се љуто,Те дервишу турски одговара:„Бре, дервишу, несретна ти мајка!Рашта пијеш? Рашта се опијаш,

Те у пићу грдно проговарашИ Турчина зовеш каурином?Шта помињеш некакога бана?Ово није Страхинићу бане,Но ја јесам цареви делија:Једеци се царски покидаше,У ордију турску побјегоше,Све делије хитро потрчаше,Да једеке цару пофатамо;Ако кажем цару, ја везиру,Коју си ми ријеч бесједио,Хоћеш, стари, јада допанути.”Грохотом се дервиш осмјенуо:„Ти делијо, Страхинићу бане!Знаш ли, бане, не знали те јади,Да сам саде на Голеч-планини,Да те видим у царевој војсци,Познао бих тебе и ђогина,И твојега хрта Карамана,Кога волиш, него добра ђога.Знаш ли, бане од малене Бањске?Познајем ти чело како ти је,И под челом очи обадвије,И познајем оба мрка брка.Знаш ли, бане, не знало те чудо,Кад западох ропства у вијеку,Пандури ме твоји ухитишеУ Сухари врху на планини,У руке ме твоје додадоше –Ти ме баци на дно од тамнице,Те робовах и тамницу трпљехИ зачамах за девет година,Девет прође, а стиже десета,А тебе се, бане, ражалило,Те ти зовну Рада тамничара,Твој тамничар на тамничка врата,Изведе ме к тебе у авлију.Знаш ли, бане, знаш ли Страхинићу,Кад запита и мене упита:„Ропче моје, змијо од Турака,Ђе пропаде у тамници мојој!Мож’ ли с’, робе, јунак откупити?”Ти ме питаш, ја право казујем:„Могао бих живот откупити,

ордија – војска
вранац – коњ црне 
боје
маха стамболија – 
зобница, торба у 
којој се носи зоб
прохесапити – 
размислити, 
прорачунати
дервиш – припадник 
муслиманског 
верског реда
бекрија – особа 
склона опијању
кондијер (кондир) – 
суд у коме се држи 
пиће и точи из њега, 
крчаг, пехар
селам – 
муслимански 
поздрав
каурин – неверник, 
(хришћанин)
делија – војник у 
турској војсци; јунак
једек – резервни 
коњ; коњ који се 
чува одморан
пандури – стражари, 
слуге
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Тек да ми се двора доватити,Очевине и пак постојбине;Имао сам нешто мало блага,Млоге лаве и млоге тимаре,Могао бих откуп саставити;Ал’ ми, бане, вјеровати нећеш,Да ме пустиш двору бијеломе:Тврда ћу ти јамца оставити,Тврда јамца, Бога истинога,Другог јамца божjу вјеру тврду,Како ћу ти откуп донијети.”И ти, бане, повјерова мене,И пушти ме двору бијеломе,Очевини и тој постојбини.А кад дођох грдној постојбини,Тамо су ме јади забушили:У дворове, постојбину моју,У дворове куга ударила,Поморила и мушко и женско,На оџаку нико не остао,Но ти моји двори пропанули,Пропанули, па су опанули,Из дувара зовке проникнуле;Што су били лави и тимари,Појагмили Турци на миразе.Кад ја виђех дворе затворене:Неста блага, неста пријатеља;Нешто мислих, па на једно смислих:Мезилских се ја дофатих коња,Те отидох граду Једренету,Одох к цару и одох к везиру.Виђе везир, па доказа цару,Ја какав сам јунак за мегдана;Ођеде ме цареви везире,Ођеде ме и чадор ми даде;Цар ми даде од мегдана вранца,И даде ми свијетло оруже;Потписа ме цареви везире,Да сам војник цару довијека.А ти, бане, данас к мене дође,Да ти узмеш твоје дуговање,А ја, бане, ни динара немам.Страхинићу, јада допануо!Ђе ти дође, да погинеш лудо

У Косову у војсци царевој!”Виђе бане, познаде дервиша,Од ђогата коња одсједаше,Пак загрли стариша дервиша:„Богом брате, старишу дервишу,На поклон ти моје дуговање!Ја не тражим, брате, ни динара,Ни ја тражим твоје дуговање,Но ја тражим силна Влах-Алију,Који ми је дворе растурио,Који ми је љубу заробио;Кажи мене, старишу дервишу,Кажи мене мога душманина?Братимим те и јоште једанпут,Немој мене војсци проказати,Да ме војска турска не опколи.”Но се дервиш Богом проклињаше:„Ти соколе, Страхинићу бане,Тврђа ми је вјера од камена.Да ћеш саде сабљу повадити,Да ћеш пола војске погубити,Невјере ти учинити нећу,Ни твојега љеба погазити.Иако сам био у тамници,Доста си ме вином напојио,Бијелијем љебом наранио,А често се сунца огријао,Пуштио си мене вересијом;Не издадох ни додадох тебе,Не свјеровах, ели немах откуд;Од мене се немој побојати.А што питаш и разбираш, бане,За Турчина силна Влах-Алију,Он је бијел чадор разапеоНа Голечу високој планини;Тек ти хоћу, бане, проговорит’:Јаши ђога, бјежи из Косова,Ел’ ћеш, бане, погинути лудо.У себе се поуздати немој,Ни у руку, ни у бритку сабљу,Ни у твоје копље отровано,Турчину ћеш на планину доћи,Хоћеш доћи, ал’ ћеш грдно проћи:Код оружа и код коња твога

двора доватити – 
доспети до куће
лав – посед, имање
тврда ћу ти јамца 
оставити – оставити 
гаранцију
забушити – задесити
на оџаку нико не 
остао – нико од 
укућана није преживео
дувар – зид
појагмити – разгра-
бити, узимати у журби
мезилски коњи – 
коњи којима се 
разносила пошта
стариш – старац, 
стари (одмила)
вересија – дато на 
поверење
свјеровати – погазити 
дату реч
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Жива ће те у руке фатити,Хоће твоје саломити руке,Живу ће ти очи извадити!”Насмија се Страхинићу бане:„Богом брате, старишу дервишу,Не жали ме, брате, од једнога,Тек ме војсци турској не прокажи.”А Турчин му ријеч проговара:„Чујеш ли ме, дели Страхин-бане!Тврђа ми је вјера од камена,Да ћеш саде ђога наљутити,Да ћеш саде сабљу повадити,Да ћеш сатрт’ пола цару војске,Невјере ти учинити нећу,Ни Турцима проказати тебе.”Збори бане, не подрани отлен,Обраћа се са коња ђогина:„О мој брате, старишу дервишу,Појиш коња јутром и вечером,Појиш коња на води Ситници,Ну увјеџбај, и право ми кажи,Ђе су броди на тој води ладној,Да ја мога коња не углибим?”А дервиш му право проговара:„Страхин-бане, ти соколе српски,Твоме ђогу и твоме јунаштвуСвуд су броди, ђе гођ дођеш води.”Бан удари, воду пребродио,И прими се на коњу ђогину,Прими с’ бане уз Голеч планину,Он је оздо, а сунашце озго,Те огрија све поље Косово,И обасја сву цареву војску.Ал’ да видиш силна Влах-Алије!Сву ноћ љуби Страхинову љубуНа планини Турчин под чадором.У Турчина грдан адет бјеше,Каил сваки заспат’ на уранку,На уранку, кад огр’јева сунце;Очи склопи, те борави санак.Колико је њему мила билаТа робиња љуба Страхинова,Пануо јој главом на криоце,Она држи силна Влах-Алију,

Па чадору отворила врата,Она гледа у поље Косово,Те ти турску силу разгледује.Прегледује каки су чадори,Прегледује коње и јунаке.За јад јој се очи откинуше,Те погледну низ Голеч планину,Виђе оком коња и јунака.Како виђе и оком разгледа,Турчина је дланом ошинула,Ошину га по десном образу,Ошину га, па му проговара:„Господаре, силан Влах-Алија,Ну се дигни, главу не дигао!Ну опасуј мукадем-појаса,И припасуј свијетло оруже,Ето к нама Страхинића бана,Сад ће твоју главу укинути,Сад ће мене очи извадити.”Плану Турчин, како огањ живи,Плану Турчин и оком погледну,Па се Турчин грôтом насмијао:„Душо моја, Страхинова љубо,Чудно ли те Влашче препануло!Од њега си хаса задобила,Кад т’ одведем граду Једренету,Бан ће ти се и онђе призират’!Оно није Страхинићу бане,Већ је оно царев делибаша,К мене га је царе оправио,Јал’ је царе, јал’ Мемед везире,Да ме царе зове на предају,Да ја војску цару не растурам:Препали се цареви везири,Да им почем сабљу не ударим.Но да можеш оком погледати,Ти се, душо, немој препанути,Кад потегнем моју бритку сабљу,Те ошинем цар’ва делибашу,Нека другог већ не шиље к мене.”Страхинова проговара љуба:„Господаре, силан Влах-Алија,Та л’ не видиш? Испале ти очи!Ово није цареви делија,

увјеџбати – утврдити, 
знати поуздано
броди – прелаз преко 
реке, газ
грдан – велик, огроман
адет – обичај, навика
каил – расположен, 
вољан
мукадем-појас – појас 
од скупоцене тканине, 
богато украшен појас
хас – страх, зебња
оправити – послати
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Мој господар Страхинићу бане,Ја познајем чело како му јеИ под челом очи обадвије,И његова оба мрка брка,И под њиме пуљата ђогата,И жутога хрта Карамана;Не шали се главом, господару!”Ја кад зачу Туре Влах-Алија,Како ли се Туре придрнуло,Те поскочи на лагане ноге,Опасује мукадем-појаса,А пињале остре за појаса,И ту бритку сабљу припасује,А све врана коња погледује.У то доба бане пристасао.Мудар бане, пак је иштетио:На јутру му не зва добро јутро,Нити турски селам називаше,Но му грдну ријеч проговара:„А ту ли си, јадан копилане,Копилане, царев хаинине!Чије ли си дворе похарао?Чије ли си робље поробио?Чију л’ љубиш под чадором љубу?Излази ми на мегдан јуначки!”Скочи Турчин ка’ да се придрну,Једном крочи, до коња докрочи,Другом крочи, коња појахао,Притегну му обадва дизђена.Ал’ не чека Страхинићу бане,Но на њега ђога нагоњаше,Па на њега бојно копље пушти.Удари се јунак на јунака.Пружи руке силан Влах-Алија,У руку му копље уфатио,Па ти бану ријеч проговара:„Копилане, Страхинићу бане,А шта ли си, Влашче, промислило?Није с’ ово бабе шумадијске,Да разгониш и да набрекујеш,Но је ово силан Влах-Алија,Што с’ не боји цара ни везира,Што ј’ у цара војске државине,Чини ми се сва царева војска,

Као мрави по зеленој трави;А ти, море, мегдан да дијелиш!”То му рече, бојно копље пушти,Од прве га обранити шћаше,Бог поможе Страхинићу бану,Има ђога коња од мегдана,Како копље на планини звизну,Соко ђого паде на кољена,Изнад њега копље прелетало,Ударило о камен студени,На троје се копље саломило:До јабуке и до десне руке.Док сатрше она копља бојна,Потегоше перне буздохане.Кад удара силан Влах-Алија,Кад удара Страхинића бана,Из седла га коњу изгоњаше,А на уши ђогу нагоњаше,Бог поможе Страхинићу бану,Има ђога коња од мегдана,Што га данас у Србина нема,У Србина, нити у Турчина,Узмахује и главом и снагом,Те у седло баца господара.Кад удара Страхинићу банеМучну алу силна Влах-Алију,Из седла га маћи не могаше,Тону вранцу коњу до кољенаУ земљицу ноге све четири.Буздохане перне поломише,Поломише, и пера просуше,Па су бритке сабље повадили,Да јуначки мегдан подијеле.Но да видиш Страхинића бана!Кажу има сабљу о појасу:Ковала су сабљу два ковача,Два ковача и три помагача,Од неђеље опет до неђеље,Од челика сабљу претопили,У острицу сабљу угодили.Турчин ману, а дочека бане,На сабљу му сабљу дочекао,По поли му сабљу пресјекао.Виђе бане, па се разрадова,

пуљат – шарен
придрнути се – 
разбеснети се, 
помамити се
пињал – бодеж, нож
пристасати – пристићи, 
доспети
иштетити – нанети 
штету; ранити
копилан – човек 
непознатог, 
неплеменитог порекла
дизђен – узда
набрекивати – оштро 
викати, ословити кога
перни – који има пера
разрадовати се – 
растужити се 
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Љуто сави и отуд и отуд,Еда би му главу осјекао,Јал’ Турчину руке обранио.Удари се јунак на јунака.Не да Турчин главу укинути,Не да своје руке иштетити,Но се брани с оном половином:Половину на врат натураше,И својега врата заклоњаше,И банову сабљу оштрпкује,Све откида по комат и комат.Обадвије сабље исјекоше,До балчака сабља догонише,Побацише њине одломчине,Од хитријех коња одскочише,За била се грла доватише,Те се двије але понијешеНа Голечу на равној планини.Носише се љетни дан до подне,Док Турчина пјене попануше,Бијеле су како горски снијег,Страхин-бана б’јеле, па крваве,Искрвави низ прси хаљине,Искрвави чизме обадвије.А кад бану мука досадила,Тада бане ријеч проговара:„Љубо моја, тебе Бог убио!Које јаде гледаш на планини?Но ти подби један комат сабље,Удри, љубо, мене, ја Турчина:Мисли, љубо, кога тебе драго.”Али Турчин љуто проговара:„Душо моја, Страхињина љубо,Немој мене, но удри Страхина,Нигда њему мила бити нећеш,Пријекорна бити до вијека:Кориће те јутром и вечером,Ђе си била са мном под чадором;Мене бити мила до вијека,Одвешћу те Једренету граду,Наредићу тридест слушкињица,Нек ти држе скуте и рукаве,Ранићу те медом и шећером,Окитити тебе дукатима

Саврх главе до зелене траве;Удри саде Страхинића бана!”Женску страну ласно преварити:Лако скочи, ка’ да се помами,Она нађе један комат сабље,Зави комат у везени јаглук,Да јој билу руку не обрани,Па облеће и отуд и отуд,Чува главу Турчин-Влах-Алије,А ошину господара свога,Господара Страхинића бана,Поврх главе по чекрк-челенци,И по њег’ву бијелу кауку,Прес’јече му златали челенку,И прес’јече бијела каука,Мало рани главу на јунаку,Поли крвца низ јуначко лице,Шћаше залит’ очи обадвије.Препаде се Страхинићу бане,Ђе погибе лудо и безумно,А нешто се бане домислио,Викну бане из бијела грла,Некакога хрта Карамана,Што је хрче на лов научио,Викну бане и опет привикну,Скочи хрче и одмах дотрча,Те банову љубу доватило.Ал’ је женска страна страшивица,Страшивица свака од пашчади,Баци комат у зелену траву,Љуто врисну, далеко се чује,Жута хрта за уши подбила,Те се шњиме коље низ планину,А Турчину очи испадоше,Колико му нешто жао бјеше,Те он гледа, што се чини шњоме.Али бану друга снага дође,Друга снага и срце јуначко,Те оману тамо и овамо,Док Турчина с ногу укинуо.Колико се бане уострио,Он не тражи ништа од оружа,Но му грлом бане запињаше,А под грло зубом доваташе,

обранити – ранити, 
повредити
оштрпкивати – кидати, 
крњити; повређивати
балчак – дршка сабље 
или мача
подбити – дохватити, 
узети
саврх – од
пријекорна – која 
заслужује прекор, осуду
јаглук – марама
чекрк-челенка – 
одличје од среба или 
злата које се некада 
носило на капи; 
перјаница
бану друга снага дође – 
повратио је снагу
уострити – разљутити, 
разгневити
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Закла њега како вуче јагње.Скочи бане, па из грла викну,Те набрекну оног хрта жута,Доке своју курталиса љубу.Запе љуба бјежат’ низ планину,Она шћаше бјежат’ у Турака,Не даде јој Страхинићу бане,За десну је руку ухитио,Приведе је к пуљату ђогату,Па се ђогу фати на рамена,Тури љубу за се на ђогина,Па побјеже бане упријеко,Упријеко, али попријеко.Отклони се од те силе турске,Те долази у равна Крушевца,У Крушевац, у тазбину своју.Виђе њега старац Југ-Богдане,А срете га девет милих шура,Руке шире, у лице се љубе,За лако се упиташе здравље.А кад виђе стари Југ-БогданеОбрањена зета у челенку,Просу сузе низ господско лице:„Весела ти наша царевина!Међер има у цара Турака,Међер има силнијех јунака,Који зета обранише мога,Кога данас у далеко нема.”Шуреви се њему препадоше.Проговара Страхинићу бане:„Немој ми се, тасте, раскарити,Ни ви, моје шуре, препанути;

У цара се не нађе јунака,Да дохака мене и обрани.Да ви кажем, ко ме обранио,Од кога сам ране допануо:Кад дијелих мегдан са Турчином,О мој тасте, стари Југ-Богдане!Онда мене љуба обранила,Љуба моја, мила шћера твоја,Не шће мене, поможе Турчину.”Плану Јуже, како огањ живи,Викну Јуже ђеце деветоро:„Повадите ноже деветоре,На комате кују искидајте.”Силна ђеца баба послушаше,Те на своју сестру кидисаше,Ал’ је не да Страхинићу бане,Шуревима ријеч говораше:„Шуре моје, девет Југовића,Што се, браћо, данас обрукасте?На кога сте ноже потргнули?Кад сте, браћо, ви таки јунаци,Камо ножи, камо ваше сабље,Те не бисте са мном на Косову.Да чините с Турцима јунаштво,Десите се мене у невољи?Не дам вашу сестру похарчити,Без вас бих је могао стопити,Ал’ ћу стопит’ сву тазбину моју,Немам с киме ладно пити вино;Но сам љуби мојој поклонио.”Помало је такијех јунака,Ка’ што бјеше Страхинићу бане.
  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
пјесме II, Београд, Просвета, 
1968, стр. 166–182.

курталисати – 
ослободити
ухитити – ухватити
међер – докле
раскарити се – 
забринути се, 
жалостити се
дохакати – 
надвладати, изаћи 
на крај с неким, 
победити
похарчити  – 
погубити; уништити
стопити – уклонити 
без трага; одрећи се

 ■ Адам Стефановић, Југ-Богдан и 
девет Југовића

  Певач: Старац Милија
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РАД НА ТЕКСТУ

Каква је осећања у теби изазвала ова народна песма? Шта те је подстакло 
на размишљање? Објасни због чега те је поступак Бановић Страхиње 
изненадио и задивио. Какав су утисак на тебе оставили Југ-Богдан и 
Југовићи? Наведи из твог окружења примере у којима особе карактерно 
одговарају Бановић Страхињи и Југовићима. У којим ситуацијама су дошле 
до изражаја те заједничке особине?
Како си разумео/-ла уводни стих народне песме? На шта те он подсећа? 
Ко исказује свој суд о јунаку? Упореди израз „нетко бјеше” са изразом „био 
једном један”. Шта закључујеш? 
Због чега наратор јунака пореди са соколом? Какво значење има соко у 
усменој епској поезији? Како су таст и шураци дочекали зета у Крушевцу? 
Зашто се Страхиња „поноси у тазбини”? Како тумачиш чињеницу да је у 
Крушевцу „од скора царство постануло”? На који се начин то испољава? 
Како гласи „књига” која неочекивано стиже из Бањске? Због чега мајка 
прекорева Страхињу? Шта мислиш, да ли је он тај прекор заслужио? 
Образложи свој став. 
Запази како је представљен дијалог Бановић Страхиње и „старог” Југ-
Богдана. Размисли о томе зашто Бановић Страхиња своју молбу тасту 
поткрепљује ставом: „Љуба моја, ал’ је шћера твоја”. Показује ли Југ-Богдан 
разумевање за Страхињину молбу? Објасни због чега он не жели да подржи 
банов план. Има ли Југ-Богдан ваљане разлоге да се одрекне отете ћерке? 
На који начин Југовићи разрешавају моралне дилеме? Због чега је Бановић 
Страхиња у раскораку с временом и светом који га окружује? Које основне 
вредности повезују стариша дервиша и Бановић Страхињу? Протумачи 
значење стиха „Неста блага, неста пријатеља”.  Наведи пример у савременом 
друштву на који можеш применити ову изреку. Које још универзалне поруке 
откриваш у овој народној песми? 
Чиме су мотивисани поступци Страхињине љубе? Због чега она помаже 
Влах-Алији, а не своме мужу на мегдану? Окарактериши лик Страхињине 
љубе. Због чега је њен лик трагичан? 
Којим је поступком Страхиња морално надвисио свога противника на 
мегдану? А Југовиће? У којим тренуцима Југовићи испољавају своје 
јунаштво? Протумачи Страхињину завршну поруку: „Немам с киме рујно 
пити вино”. 
Зашто Страхиња поклања живот љуби? Образложи свој став.
Установи универзална значења у песми. Објасни зашто су изузетни јунаци 
често велики усамљеници у књижевном тексту. На примеру лика Бановић 
Страхиње покажи како су потреба за љубављу и пријатељством покретачи 
великих одлука. Сети се неке ситуације из свог живота који доказује 
наведену тврдњу.

1.

2.

3.
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10.
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ПОЈМОВНИК

Структура означава скуп стилских, сижејних и композицијских 
обележја која су заједничка одређеним делима, обично истог 
књижевног рода. 

Фабула је збир догађаја који су узрочно-последично повезани 
у времену. У најопштијим цртама, фабула песме Бановић Страхиња 
може се представити на следећи начин. Јунаку, који се гости у 
тазбини, непријатељ хара дворе и одводи жену. Дознавши за то 
из „књиге”, коју му ојађена мајка шаље са згаришта „из малене 
Бањске”, јунак одлучује да избави љубу из руку отмичара. Не 
нашавши разумевања за свој подухват у тазбини, Бановић одлази 
у непријатељски табор у пратњи свог верног пса. На путу сусреће 
некадашњег роба (дервиша). Он се сећа догађаја из прошлости и 
приповеда о племенитим поступцима Бановић Страхиње. Дервиш 
јунаку показује пут до противниковог шатора. Страхиња проналази 
отмичара. Они се вербално, а затим и физички сукобљавају. 
Почиње мегдан. Јунаци се једно време равноправно боре. На 
врхунцу сукоба, жена стаје на страну отмичара. Уз помоћ пса, 
Страхиња ипак решава мегдан у своју корист. Са неверном љубом 
враћа се у тазбину. Тамо спречава да је браћа казне и поклања јој 
живот. Песма се завршава без података о даљој судбини главних 
јунака: превареном мужу, неверној љуби и лицемерној тазбини. 

У фабули епске песме у првом плану налазе се везани мотиви. 
То су мотиви који се не би могли изоставити из фабуларног склопа 
дела без значајних последица по узрочно-последични ток догађаја. 
У песми Бановић Страхиња такав је сусрет главног јунака са 
дервишем. Он представља неопходну спојну карику у развоју радње 
и пресудну епизоду у функцији окончања јунакове потраге. Оно што 
би се могло изоставити јесте дуга предисторија о робовању стариша 
дервиша код Бановић Страхиње, али она је много значајнија за 
обликовање сижеа. Сложеније мотивске целине обично зовемо 
оквирним мотивима. У Бановић Страхињи типичан оквирни мотив 
јесте Страхињина потрага за љубом, која обухвата више тематских 
целина: опремање, сусрет са дервишем, мегдан.

Мотив је сижејна јединица која у књижевном делу може имати 
различите улоге: покретача радње (динамички мотив), описивања 
ситуације, предмета, пејзажа (статички мотив), представљања 
обреда, обичаја (позадински мотив). Динамички мотиви у фабули 
Бановић Страхиње (јунак напушта дворове; књига са лошим 
вестима; јунак среће стариша дервиша; љуба помаже отмичару; 
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јунак не дозвољава да љубу казне и др.) потиснути су, смишљеним 
уметничким поступком, у други план статичким мотивима 
(опремање јунака; опис јунака; боравак у тазбини; прича о робовању 
стариша дервиша и др.), који имају доминантну улогу у сижејном 
обликовању песме.

Сиже је уметнички саграђен распоред догађаја у делу. У сижеу 
пресудну улогу могу да имају слободни мотиви. Управо је такав 
мотив поетска ретроспекција која говори о робовању стариша 
дервиша у тамници Бановић Страхиње. Она одлучујуће утиче на 
психолошку и моралну карактеризацију главног јунака. Без ње јунак 
не би заслужио да буде „нетко”, а поруке епске песме биле би лишене 
универзалног значења. 

За увођење публике у почетну ситуацију (уводни мотив, 
формула) у песми Бановић Страхиња искоришћен је коментар 
наратора („ауторски коментар”). Други тип коментара у овој песми 
јесте коментар у средишњој позицији, у којем наратор преклапа 
тачку гледишта са ликовима/јунацима свога приповедања, те 
похвалу бановом јунаштву изриче стариш дервиш у функцији 
„коментатора”. С обзиром на значај коментара за психолошку 
карактеризацију јунака и мотивацију њихових поступака, троструко 
коментарисање главног јунака представља смишљен поступак у 
обликовању структуре уметничког текста. 

Композиција је начин на који се различити елементи 
књижевног дела (догађаји, ликови, ситуације, теме, мотиви) повезују 
у јединствену уметничку целину. Догађаји су у песми Бановић 
Страхиња засновани на узрочно-последичном низу. Епизода о 
старишу дервишу дата је техником „приче у причи”.

Локализовање радње епске песме Бановић Страхиња (Косово 
поље, Крушевац, Бањска) има улогу ближег одређења историјске 
основе песме: предвечерје Косовског боја, најезда турске војске. 
Описи места прецизније су одређени епитетима: Бањска је малена, 
Крушевац је царски град, али је у њему од скоро царство постануло, 
дервишев шатор је смештен на Косову, до воде Ситнице, Влах-
-Алијино станиште је на Голечу високој планини.

Мотивација је оправдавање/образлагање поступака неког 
лика или увођења новог мотива. Главни лик (јунак) већ уводним 
коментаром постаје предмет вредновања. Свет вреднује јунака, 
али и главни јунак својим деловањем процењује свет у којем живи. 
Лик Бановић Страхиње карактерисан је на три начина: нараторовим 
коментарима, коментарима других јунака у делу (стариш дервиш, 
љуба, Југ-Богдан, Влах-Алија, Југовићи) и својим поступцима.

ретроспекција – 
представљање догађаја 
или доживљаја који су 
се одиграли пре оног 
тренутка у којем се 
саопштавају
тачка гледишта – одређује 
однос аутора према делу, 
тј. став, положај и функцију 
лица од кога потиче 
казивање
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ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Ликови народне песме Бановић Страхиња
Бановић Страхиња је пример чојства и јунаштва у српској народној 

епској поезији. Иако надмоћнији снагом и јунаштвом, Влах-Алија умире 
када допусти да му осећања помуте разум и да га брига за отету жену 
учини беспомоћним и рањивим. 

Банова љуба пак не успева да оствари комуникацију ни са својим 
мужем ни са љубавником. Она у песми говори само два пута. Обраћа се 
љубавнику да га упозори на опасност и мужу да га моли за живот. И у 
једном и у другом случају страх је основни покретач њених поступака. 
Јунаци песме Бановић Страхиња нагло и драматично доносе пресудне 
одлуке: Страхињина љуба помаже своме отмичару, Влах-Алија због отете 
жене губи главу, Бановић Страхиња у завршници песме не дозвољава 
извршење очекиване казне. 

Јунаци епске народне песме Бановић Страхиња смишљено су 
представљени као усамљени и одбачени људи. Влах-Алија је дрски 
отпадник од „цара честитога”, љуба је одбачена од старе, а недовољно 
интегрисана у нову породицу, Страхињина мајка је повређена синовљевим 
заборавом. Бановић Страхиња сам јаше на Косово. Стариш дервиш, 
разочаран у живот и људе, „сам лије, и сам чашу пије”.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Савремени српски драматург Борислав Михајловић Михиз написао 
је драму Бановић Страхиња, а хрватски редитељ Ватрослав Мимица 
екранизовао је истоимену народну епску песму. Будеш ли у прилици 
прочитај наведену драму или погледај представу као и филм. 
Уочи знатна одступања од народне песме у оба дела. Упореди свој 
доживљај лика Бановић Страхиње у сва три уметничка дела.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

фабула, сиже, 
композиција, мотив, 
формула, епска 
народна песма, 
књижевни лик, 
мотивација

екранизација – 
драматизација књижевног 
дела намењена филму или 
телевизији
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Народна балада

Женидба Милића барјактара

Мили боже, чуда великога!Кад се жени Милић барјактаре,он обиђе земљу и градовеод истока паке до запада,према себи не нађе ђевојке:главит јунак свакој ману нађе;женидбе се проћи хотијаше.Но да видиш чуда изненада!Једно јутро у свету неђељупоранио Милић барјактарена јутрење Миљешевци цркви;пред црквом га намјера намјерина јунака војводу Малетуод бијела Колашина града,па говори војвода Малета:„Ој, бога ти, Милић барјактаре,ти обиђе земљу и градовеод истока паке до запада,а по ћуди не нађе ђевојке;но ти хоћу једно чудо казат:ено за те љепоте ђевојкеу Загорју украј мора сиња,у онога Вида Маричића;чудо људи за ђевојку кажу:танка струка, а висока стаса,коса јој је кита ибришима,очи су јој два драга камена,обрвице с мора пијавице,сред образа румена ружица,зуби су јој два низа бисера,уста су јој кутија шећера;кад говори - ка да голуб гуче,кад се смије - ка да бисер сије,кад погледа - како соко сиви,кад се шеће - као пауница;побратиме, сва ти је гиздава,далеко јој, веле, друге није.А Виде је красан пријатељупрема тебе, према дома твога;сва је слика, мио побратиме!А и Виду није за те криво,

без ријечи даће ти ђевојку;нит је проси, ни јабуке даји,већ ти купи кићене сватове,пак ти иди Виду по ђевојку“.Томе Милић одмах каил био,па из цркве оде двору своме,те он купи кићене сватовепо свој Босни и Херцеговини,и по Жупи и Котару равну,све јунаке младе нежењене,добре коње прије нејахане;кума куми Јанковић Стојана,старосвати Пивљанина Баја,а ђевери Мандушића Вука.Кад је Милић свате сакупио,диже свате, оде по ђевојку.Кад су били прем’ Видову двору,на пенџер се Виде наслонио,па кад виђе кићене сватове,сам је собом Виде говорио:„Мили боже, лијепијех свата!Чији ли су, куд ће по ђевојку?“У ријечи коју бесједио,пред дворе му свати дојездише,ђувеглија ријеч прихватио:„Мили тасте, Виде Маричићу,моји свати са Херцеговине;потегли смо на бога и срећу,а по твоју шћеру Љепосаву“.То је Виду врло мило било,па подвикну своје вјерне слуге:„Слуге моје, отварајте врата!Сватовима коње приватите,Водите их у подруме доње,миле госте на бијелу кулу".Господара слуге послушаше,отворише на авлији врата,под гостима коње приватише,коње воде у подруме доње,миле госте на бијелу кулу.Пошту чини Виде Маричићу,

Милић барјактар – није 
историјски позната 
личност. Из ове песме 
историји су познати 
Стојан Јанковић, 
Вук Мандушић, Бајо 
Пивљанин и Вид 
Маричић

барјактар – онај који 
носи заставу
главит – угледан, виђен, 
врло познат
ибришим – врста 
свиленог конца за вез
каил – расположен за 
нешто, вољан

 ■ Невеста у 
традиционалној 
српској народној 
ношњи
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части свате три бијела дана,док наврши што је коме драго.Кад четврто јутро освануло,два су брата сестру изводила.Ја каква је цура Љепосава!Кроз мараме засијало лице,сватовима очи засјенилеод господског лица и одјела;сви сватови ником поникоше,и у црну земљу погледаше;ја од чуда лијепе ђевојке.Но говори цури ђувеглија:„Ој пунице, ђевојачка мајко:или си је од злата салила?Или си је од сребра сковала?Или си је од сунца отела?Или ти је бог од срца дао?“Заплака се ђевојачка мајка,и кроз сузе тужно говорила:„Мио зете, Милић барјактаре,нити сам је од злата салила,нити сам је од сребра сковала,нити сам је од сунца отела,веће ми је бог од срца дао:девет сам их такијех имала,осам их је удомила мајка,ниједне их није походила,јер су, јадне, рода урокљива,на путу их устријели стр’јела“.Кроз плач зета пуница дарива,дарива га злаћеном кошуљом.Ал’ да видиш и чуда и фале,каква дара тасте зету даје!Гиздава му поклонио вранца,врана коња, брате, без биљеге.а на врану чултан до кољена:чисти скерлет златом извезени,златне ките бију по копитам’;бојно седло од шимшир-дрвета,шимшир-седло сребром оковано,на облучју камен сија драги,о облучју господско оружје:с једне стране сабља окована,

с друге стране шестопер позлаћен;зауздан је уздом позлаћеном;њиме зета свога дариваше.Најбољи му пешкеш шуре дају,(најбољи је, најжешћијех јада!),своју секу шуре зету дају,баш сестрицу цуру Љепосаву.А кад Милић дара приватио,коња јаше, коњ му поиграва,а звекеће сабља о бедрици,а жуборе пуца на прсима,на калпаку трепеће му перје.Није шала онака ђевојка!Није шала, онаки дарови!Подиже се кита и сватови,развише се свилени барјаци,засвираше свирке свакојаке,ударише јасни таламбаси,зачуше се сватске даворије,стаде бакат сурих бедевија,отидоше с богом путовати.Кад су били гором путујући,стиже урок на коњу ђевојку,па говори до себе ђеверу:„О ђевере, Мандушићу Вуче,зазор мене у те погледати,а камоли с тобом говорити;ал’ нагони мука на невољу:кажи куму, кажи старом свату,нек уставе суре бедевије,нек угасе свирке и поп’јевке,уз јелике прислоне барјаке,нек ме скину са добра коњица,нек ме спусте на зелену траву;љуто ме је забољела глава,јарко ми је омрзнуло сунце,а црна ми земља омиљела,бог би дао те би добро било!“Цвили, пишти ђевер до ђевојке:„Стани, куме, стани, стари свате!Стани, побро, Милић барјактаре!Уставите свирке свеколике,угасите сватске даворије,

пенџер – прозор
ђувеглија – момак за 
женидбу, младожења
авлија – овде: ограда, зид 
око куће
пошта – поштовање, почаст
ником поникнути – сагнути 
главу и спустити поглед
походити – обилазити 
некога, посећивати
урокљив – који може да 
урекне
гиздав – леп, диван
вранац – коњ црне длаке
биљега – овде: друкчија боја 
длаке
чултан – коњски покривач
скерлет – љубичастоцрвена 
скупоцена тканина
облучје – предњи лучни део 
седла
шестопер - буздован са 
шест пера, зубаца
шура – женин брат, шурак
пешкеш – дар, поклон
бедрица – спољна страна 
бутине, бедро
пуце – украсно дугме
калпак – висока капа 
опточена крзном
кита овде: група људи
таламбас – мали старински 
бубањ
даворије – тужне песме, 
тугованке
бакат – лупа, ударање, топот
сур – пепељастосив, сив
бедевија – кобила 
племените расе
урок - поглед или реч, који, 
по народном веровању, могу 
на некога навући несрећу, 
зло
зазор – срамота, 
непријатност због стида
уставити – зауставити



58

уз јелике прислон’те барјаке,да скинемо са коња ђевојку;љуто тужи моја мила снаша,љуто ју је забољела глава,јарко јој је омрзнуло сунце,а црна јој земља омиљела,бог би дао да би добро било!“Тад стадоше кићени сватови,уставише свирке и поп’јевке,ђевер скиде са коња ђевојку,па је спусти на зелену траву;он је спусти, она душу пусти.Сви сватови грозне сузе лију,а највише Милић-барјактаре;ђувеглија јадан нарицао:„Заручницо, млада Љепосава,ту ли тебе суђен данак нађе!Ни код мога ни код твога двора,ни код моје ни код твоје мајке,већ у гори под јелом зеленом!“Састаше се кићени сватови,сабљама јој сандук сатесаше,наџацима раку ископаше,саранише лијепу ђевојкуоткуда се јасно сунце рађа;посуше је грошим’ и дукатим’;чело главе воду изведоше,око воде клупе поградише,посадише ружу с обје стране:ко ј’ уморан, нека се одмара;ко је млађан, нек се кити цв’јећем;ко је жедан, нека воду пијеза душицу лијепе ђевојке.Још нариче Милић барјактаре:„Чарна горо, не буди јој страшна!Црна земљо, не буди јој тешка!Вита јело, пусти широм гране,начини ми заручници лада!Кукавицо, рано је не буди,нека с миром у земљи почива!“Сватовима јоште ријеч каже:„Браћо моја, кићени сватови,

наџак – врста 
старинског хладног 
оружја на дугој дршци
стерати – припремати, 
намештати кревет 
простирући постељину
наопако копља 
окренути – окренути 
копља у знак жалости
повести наопако 
коло – заиграти коло 
здесна налево, у 
смеру супротном од 
уобичајеног, у знак 
жалости

 ■ Невеста у традиционалној 
српској народној ношњи



УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ 59

хајте, браћо, да ми путујемо,хајде сваки, како који може,а ја идем, како коњиц можемојој старој на муштулук мајци“.Дигоше се с богом путовати,сваки иде, како који може.Милић оде, како коњиц може.Далеко га угледала мајка,мало ближе преда њ ишетала,коња грли, а Милића љуби:„Чедо моје, Милић барјактаре,ђе су свати, ђе ти је ђевојка?Водиш ли ми замјеницу, сине,која ће ме јутром зам’јенити,двор помести, воде донијети,поређати господске столове?“Ал’ бесједи Милић барјактаре:„О старице, моја мила мајко,иду свати, не воде ђевојке:остала је твоја замјеницани код мога ни код свога двора,ни код моје ни код своје мајке,до у гори под јелом зеленом!Но старице, моја слатка мајко,брзо трчи двору бијеломе,па ми стери мекану постељу,ни дугачку ни врло широку,јер ти дуго боловати нећу“.Проли сузе Милићева мајка,поврати се двору кукајући,брже стере мекану постељу,ни дугачку ни врло широку.Како дође Милић барјактаре,он се спусти на меку постељу;док се спусти, он душу испусти.Док дођоше кићени сватови,дотле с’ Милић мртав належао.Кад то вид’ли кићени сватови,наопако копља окренуше,наопако коло поведоше,жалостиву пјесму запјеваше;сабљама му сандук сатесаше,

наџацима раку ископаше,саранише Милић барјактаракуда јарко смирује се сунце.Оста јадна саморана мајка,она кука како кукавица,а преврће како ластавица;она иде своме винограду,косу реже, па виноград веже,сузе лије, чокоће зал’јева,винограду тихо проговара:„Винограде, мили рукосаде,ко је тебе мене засадионикада те веће брати неће!“Када буде на заходу сунце,тад излази Милићева мајка,па говори, а за сунцем гледа:„Благо мене и до бога мога!Благо мене, ето сина мога!Ето г’ мајци, ђе из лова иде,носи мајци лова свакојака!“Ни би сина, ни од сина гласа.Када буде на истоку сунце,изилази Милићева мајка,сунце гледа, паке проговара:„Благо мене, ето ми снашице!Иде с воде, носи воде ладне,хоће мене стару зам’јенити!“Не би снахе, ни од снахе гласа,веће мајка кука од жалости,кука тужна како кукавица,а преврће како ластавица,и кукаће до суђена дана.

муштулук – oбичaj дa сe 
нaгрaди oсoбa кoja нaм 
дoнeсe дoбру вeст
чокоће – грмови винове лозе 
на једном корену
рукосад – виноград који је 
руком сађен

 ■ Капа златара (златна 
капа) невеста и млађих 
жена. Начињена од 
беле свиле, богато 
везена златном жицом

  Извор: Српске народне 
јуначке песме, Креативни 
центар, Београд, 2013, стр. 
337-344.

  Певач: непознат



РАД НА ТЕКСТУ

1. Протумачи први стих "Мили боже, чуда великога". На које чудо народни певач 
мисли? Колико пута најављује чудне појаве?

2. Како су описани даривање младожење и сватовска поворка? Шта се из тог 
описа сазнаје о Милић барјактару?

3. Којим се стилским средствима народни певач служи да би истакао узвишену 
лепоту? Зашто се очи пореде са драгим каменом, зуби са бисером, уста са 
шећером? Пронађи хиперболисана места у опису јунакиње која нарочито 
наглашавају њену чудесност.

4. Зашто Милић пристаје да се ожени Љепосавом иако је знао за судбину њених 
сестара? Због чега родитељи удају кћер мада су свесни шта ће с њом бити?

5. Објасните драмски сукоб. Са чиме се Милић сукобљава? Коме припада 
оно што је савршено? У чему је погрешио Милић барјактар у својој тежњи 
за савршенством? Чиме је платио ту тежњу? Подсетите се песме Сунце се 
дјевојком жени и пронађите заједничке елементе.

6. Објасни тему о урокљивој лепоти и како се она обликује: лирски, епски или 
драмски.

7. Одреди сижејни план песме и одвој лирско од епског. Који елемeнти 
преовладавају у балади? Објасните. Коју функцију у песми имају лирски 
елементи? Колико у балади долази до изражаја доживљај, а колико догађај? 
Шта је примарно?

8. Каква је структура ове баладе? Одредите етапе у драмском развоју радње: 
експозицију, заплет, кулминацију, перипетију, расплет, епилог.

9. Шта је садржано у епилогу песме? Објасните га. У чему мајка препознаје лица 
свога сина и снаје? Са чиме мајка не може да се помири?

10. Наведи још неке народне песме у којима се жали за најдражима и пронађите 
заједничке мотиве тих песама.

11. Драматизујте текст читањем по улогама.

 ■ Паја Јовановић, 
Кићење невесте
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Балада је песма која садржи лирске, епске и драмске елементе и 
завршава се трагично. Вук Стефановић Караџић је народне баладе назвао 
„песмама на међи”. Одликује их драмска напетост, лирска емотивност 
и елегичан (тужан) тон. Збивање је основни начин испољавања мисли 
и осећања ликова у балади. Монолози и дијалози најчешће претходе 
догађају. Одлагање кулминације (увођењем споредних епизода) подстиче 
напетост у песми. 

У народној балади преовладава приповедни тон (пева се о догађајима 
у трећем лицу), али је радња прожета емотивним (осећајним) односом 
јунака према свету који га окружује. Карактерне особине ликова само се 
назиру. Баладу карактеришу: дијалог, драмска напетост и трагичан крај.

Наше народне баладе опевају неки трагичан догађај у којем главни 
јунак/јунакиња страдају због зле судбине или других неповољних 
околности (Женидба Милића барјактара, Предраг и Ненад ). Познате 
народне баладе казују о несрећној љубави и породичној трагедији 
(Смрт Омера и Мериме, Предраг и Ненад ), или о неоствареној женидби 
младожење с девојком изузетне лепоте (Женидба Милића барјактара). 

Словенска антитеза je устаљена стилска фигура (формула) у 
народним песмама чија је улога посредно и драматично увођење слушаоца 
у радњу. Словенска антитеза је заснована на негацији и изненадном 
обрту, којим се уноси драмски набој у дело и наговештава правце развоја 
радње. Назива се још и негативно поређење, словенско поређење, 
словенски паралелизам. Словенска антитеза може бити метафорична, 
исприповедана у трећем лицу, и дијалошка, дата као разговор два или 
више књижевних јунака.  

Словенска антитеза поседује изузетно сложену и хармоничну 
структуру. Основни образац словенске антитезе је трочлан и састоји се од 
питања, негације и одговора. У народним песмама питању често претходи 
стих инвокације („Мили Боже, чуда великога”), чија је улога скретање 
пажње публике на значај и/или предмет певања. 

Уводно питање је усмена поетска загонетка и најчешће је исказано на 
метафоричан начин. По правилу је додатно развијено блоком алтернативних 
питања. Најчешће постоје три алтернативна питања испевана у три посебна 
стиха. Алтернативна питања могу бити и додатно развијена. 
Стихови негације представљају негативне одговоре на алтернативна питања. 
Док је за стихове алтернативних питања карактеристичан везник или (ил’), 
за стихове негације то је везник нити (нит’). Ред речи и ритам стиха негације 
симетрично су преузети из одговарајућег стиха алтернативног питања („Ал’ 
је снијег, ал’ су лабудови/ Нит’ је снијег, нит’ су лабудови”). 

ПОЈМОВНИК
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Стих објашњења представља тачан одговор на поетску 
загонетку исказану уводним питањем. Словенска антитеза 
се, због своје развијености, најчешће користи у уводу епских 
песама и балада, али се среће и у лирским песмама, када 
може да обухвати целокупну композицију лирске песме. 
Најчешће је то уводна стилска фигура, али се у форми 
дијалога може наћи и у медијалној (средишњој) позицији у 
композицији песме.

 Прочитај текст Из ризнице речи о уроку те наведи данашње 
примере проклињања, прорицања и одређивања судбине. Закључи 
у којој мери су некадашњи и данашњи чинови проклињања и 
прорицања судбине слични, а колико се разликују. Своје ставове 
поткрепи примерима.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Урок је магијска опсена која настаје погледом злих или урокљивих 
очију, затим речима уз изненађења, чуђење, и хвалисањем некога или 
нечега. Урицање може бити непосредно или посредно, из 
пакости и милости. Зато детету не треба рећи 
да је лепо, паметно, не треба га хвалити, 
јер се тиме уриче. Уричу углавном старије 
личности, које имају густе и састављене 
обрве и оне које имају продоран поглед 
својих црних, плавих и зелених очију и 
вештице. У народу се казује да урокљиве 
очи горе посеку од сабље. Урећи се 
може све, али нарочито оно што је лепо, 
драго и напредно. Мала деца се зову 
погрдним именима или надимцима, да би 
се заштитила и сакрила од урока. Мала 
деца гараве се по лицу да их урок не 
препозна. Уреченом детету се баје: 

"Урок ти вода  однела, моме чеду 
здравље донела". 

(Из Српског митолошког речника)

КЉУЧНЕ РЕЧИ

народна епско-
-лирска песма, 
народна балада, 
словенска антитеза

 ■ Млада из источне Србије 
с велом против урока 

Стих објашњења представља тачан одговор на поетску 
загонетку исказану уводним питањем. Словенска антитеза
се, због своје развијености, најчешће користи у уводу епских
песама и балада, али се среће и у лирским песмама, када
може да обухвати целокупну композицију лирске песме. 
Најчешће је то уводна стилска фигура, али се у форми 
дијалога може наћи и у медијалној (средишњој) позицији у 
композицији песме.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК
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 ■ Густав Климт, Дрво 
живота

девати се – нестати, 
ишчезнути
оправити се – кренути на 
пут
злобити – мрзети, наносити 
некоме зло, завидети
 

Народна бајка

Златна јабука и девет пауница

Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку, која за једну нoћ и уцвета и узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко. Једном стане се цар разговарати са својим синовима: – Куд се то дева род с наше јабуке? На то ћe peћи најстарији син: – Ја ћу нoћac чувати јабуку, да видим ко је то бере. И кад се смркне, он отиде под јабуку па легне под њом да је чува, али кад јабуке већ почну зрети, он заспи, па кад се у зору пробуди, а то јабука обрана. Онда он отиде к оцу и каже му све по истини. Тада се понуди други син да чува јабуку, али и он прође као и онај: заспи под јабуком, па кад се у зору пробуди, а то јабука обрана. Сад дође ред на најмлађега сина да и он чува јабуку; он се оправи, дође под јабуку и намести кревет под њом, па легне спавати. Кад буде испред поноћи, он се пробуди па погледа на јабуку, а јабука већ почела зрети, сав се двор сјаје од ње. У тај час долети девет златних пауница, осам падну на јабуку, а девета њему у кревет. Kако падне на кревет, створи се девојка да је није било лепше у свему царству. Тако су се њих двоје грлили и љубили до после поноћи. Па онда девојка устане, и захвали му на јабукама, а он је стане молити да му остави барем једну; а она му остави две: једну њему, а другу да однесе своме оцу. Девојка се потом опет претвори у пауницу и одлети са осталима. Кад ујутру дан осване, устане царев син па однесе оцу оне обадве јабуке. Оцу буде то врло мило и похвали најмлађега сина. Кад буде опет увече, најмлађи царев син опет се намести као и пре да чува јабуку, и сачува је опет онако, и сутрадан опет донесе оцу две златне јабуке.Пошто је тако неколико нoћи једнако радио, онда му браћа почну злобити – што они нису могли јабуке сачувати, а он је сваку ноћ сачува. У томе се још нађе некака проклета бабетина која им се обећа да ће ухватити и дознати како он јабуку сачува. Кад буде увече, та се баба прикраде под јабуку, па се подвуче под кревет и онда се притаји. После дође и најмлађи царев син, те легне као и пре. Кад буде око поноћи, али ето ти девет пауница, осам падну на 
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јабуку, а девета њему у кревет па се претвори у девојку. Онда баба полагано узме девојчину плетеницу, која је висила низ кревет, па је осече, а девојка одмах ђипи с кревета, створи се пауница па полети, а остале паунице с јабуке за њом, и тако их нестане. Онда ђипи и царев син па повиче: – Шта је то? Кад тамо, али баба под креветом. Oн зграби бабу па је извуче испод кревета и сутрадан заповеди те је растргну коњима на реповима. Паунице више не дођу на јабуку, и зато је царев син једнако тужио и плакао. Најпосле науми да иде у свет да тражи своју пауницу, и да се не враћа кући док је не нађе; па онда отиде к оцу и каже му што је наумио. Отац га стане одвраћати и говорити му да се махне тога, него ће му oн наћи другу девојку коју год хоће у свему царству. Али је то све било залуду, он се спреми и још с једним слугом пође у свет да тражи своју пауницу. Идући тако задуго по свету, дође једанпут на једно језеро и онде нађе једне велике и богате дворе и у њима једну бабу, царицу и једну девојку, бабину кћер, па запита бабу: – Забога, бако, е да ли ти што знаш за девет златних пауница? А баба му стане казивати: – Е, мој синко, знам ја за њих: оне долазе свако подне овде на ово језеро, те се купају; него се ти прођи пауница, већ ево ти моја кћи, красна девојка и толико благо, све ће теби остати. Али он, једва чекајући да види паунице, није хтео ни слушати шта баба говори за своју кћер. Кад буде ујутру, царев син устане и оправи се на језеро да чека паунице, а баба поткупи слугу његова и да му један мешчић, којим се ватра пири, па му рече: – Видиш овај мешчић; кад изиђете на језеро, а ти му кришом само мало дуни за врат па ће заспати те се неће моћи с пауницама разговарати. Несретни слуга тако и учини: кад изиђу на језеро, он нађе згоду па своме господару дуне за врат из онога мешчића, а он сиромах одмах заспи као мртав. Тек што он заспи, али ето ти девет пауница. Како дођу, осам падну на језеро, а девета њему на коња, па га стане грлити и будити: – Устај, храно! Устај, срце! Устај, душо! А он ништа не зна, као да је мртав. Паунице, пошто се окупају, одлете све заједно. Онда се он одмах пробуди, па запита слугу: – Шта је? Jесу ли долазиле? 

махнути – одустати

 ■ Леонардо да Винчи, 
Студија коњаника за 
Сфорцин споменик, 
1489. 

ђипити – скочити, нагло 
устати

мешчић – мех, кожна кеса 
за ношење течности



УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ 65

клин – ексер
пустиник – пустињак, 
усамљеник

А слуга одговори да су долазиле и како су осам пале у језеро, а девета њему на коња и како га је грлила и будила. Царев син, сиромах, чујући то, да се убије. Кад буде други дан ујутру, он се опет оправи са слугом, седне на коња, па све поред језера шеће. Слуга опет нађе згоду те му дуне за врат из мешчића, а он одмах заспи као мртав. Тек што он заспи, али ето ти девет пауница: осам падну у језеро, а девета њему на коња, па га стане грлити и будити: – Устај, храно! Устај, срце! Устај, душо! Али ништа не помаже: он спава као мртав. Онда она рече слузи: – Кажи господару своме: још сутра може нас овде дочекати, па нас више никад овде неће видети. И тако опет одлете. Тек што оне одлете, пробуди се царев син, па пита слугу: – Јесу ли долазиле? А слуга му одговори: – Јесу и поручиле су ти да их још и сутра можеш овде дочекати, па више никад овде нeћe доћи. Он сиромах, кад то чује, не зна шта ће од себе да ради: све чупа косу с главе од муке и жалости. Кад трећи дан осване, он се опет оправи на језеро, уседне на коња па све покрај језера, али није хтео шетати, него све стане трчати да не би заспао. Али опет слуга некако нађе згоду те му дуне из мешчића за врат, а он одмах падне по коњу и заспи. Тек што он заспи, али ето ти девет пауница. Како дођу, осам падну у језеро, а девета њему на коња, па га стане будити и грлити: – Устај, храно! Устај, срце! Устај, душо! Али ништа не помаже: он спава као мртав. Онда рече пауница слузи: – Кад ти устане господар, кажи му нека смакне орњи клин на 
оњи, пa ћe ме онда наћи. С отим одлете све паунице. Како оне одлете, а царев се син пробуди, па запита слугу: – Јесу ли долазиле? А слуга одговори: – Долазиле су, и она што је била пала теби на коња, рекла ми је да ти кажем да смакнеш горњи клин на доњи, па ћеш је онда наћи. Како он то чује, истргне сабљу те осече слузи главу. После тога почне сам путовати по свету и, тако путујући задуго, дође у једну планину, и онде заноћи у једнога пустиника, па га запита не



66

 би ли му знао казати што за девет златних пауница. Пустиник му одговори: – Е, мој синко, срећан си, сам те је Бог упутио куда треба! Одавде нема до њих више од пô дана хода. Само ваља управо да идеш, па ћеш наћи једне велике вратнице; кад прођеш оне вратнице, држи десно, па ћеш доћи управо у њихов град, онде су њихови двори. Кад ујутру сване, царев син устане, оправи се и захвали пустинику, па пође како му је казао. И тако путујући, наиђе на велике вратнице, и прошавши их, одмах узме десно, и тако око подне угледа град где се бели, и врло се обрадује. Кад уђе у град, напита и двор златних пауница. Кад дође на врата, онде га заустави стража и запита ко је и откуда је, па пошто се он каже, отиду те јаве царици, а она, како чује, као без душе дотрчи пред њега онако као девојка, па узевши се с њим под руке, уведе га у дворе. Ту буде велика радост, и после неколико дана венчају се њих двоје, и он остане живети онде код ње. После некога времена пође царица у шетњу, а царев син остане у двору; царица му на поласку да кључеве од дванаест подрума, па му рече: – У све подруме можеш ићи, али у дванаести не иди нипошто, нити га отварај, не шали се главом! С отим она отиде. Царев син, оставши сам у двору, стане мислити у себи: „Шта би било у дванаестом подруму?” Па онда стане отварати подруме све редом. Кад дође на дванаести, није изнајпре хтео отварати га, али га опет стане копати: шта би то било у томе подруму! Па најпосле отвори и дванаести подрум, кад тамо, али насред подрума једно велико буре са гвозденим обручима одврањено, па из њега изиђе глас: – Забога, брате, молим те, умрех од жеђи; дај ми чашу воде. Царев син узме чашу воде, па успе у буре, али како је он успе, одмах пукне један обруч на бурету. Затим опет изиђе глас из бурета: – Забога, брате, молим те, умрех од жеђи; дај ми још једну чашу воде! Царев син опет успе чашу воде, а на бурету пукне још један обруч. По трећи пут изиђе глас из бурета: – Забога, брате, молим те, умрех од жеђи; дај ми још једну чашу воде! Царев син успе још једну чашу воде, пукне обруч и трећи; онда се буре распадне, а змај излети из њега, па на путу ухвати царицу и однесе је. После дође слушкиња и каже царевоме сину шта је и како је, и он сиромах од жалости није знао шта ће радити; најпосле науми опет да 

одврањено – 
опасано, уобручено

управо – право
вратница – врата на 
огради имања или 
дворишта, капија
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иде у свет да је тражи. И тако путујући по свету задуго, дође на једну воду, па идући покрај оне воде опази у једној локви малу рибицу где се праћака. Рибица, кад види царевог сина, стане му се молити: – По Богу да си ми брат, баци ме у воду! Ја ћу теби једаред врло требовати, само узми од мене једну љуску, па кад ти затребам, само је протри мало. Царев син дигне рибицу, узме од ње једну љуску, па рибицу баци у воду а љуску завије у мараму. После некога времена, идући тако по свету, нађе лисицу где се ухватила у гвожђа. Кад га лисица опази, рече му: – По Богу да си ми брат, пусти ме из ових гвожђа! Ја ћу ти кадгод требати, само узми од мене једну длаку, па кад ти затребам, само је мало протри. Он узме од ње једну длаку, па је пусти. Опет, тако идући преко једне планине, нађе курјака где се ухватио у гвожђа. И курјак, кад га види, рече му: – По Богу да си ми брат, пусти ме! Ја ћу теби бити у невољи, само узми од мене једну длаку, па кад ти затребам, само је мало протри. Он узме длаку од курјака, па га пусти. Иза тога царев син, опет дуго путујући, срете једнога човека, па га запита: – Забога, брате, е да ли си чуо кад од кога где су двори змаја цара? Овај га човек лепо упути и каже му и време у које ваља да је тамо. Онда му царев син захвали, па пође унапредак и једва једном дође у град змајев. Кад уђе у змајеве дворе, нађе своју љубу, и обоје се врло обрадују кад се састану, па се стану разговарати шта ће сад, како ће се избавити. Најпосле се договоре да беже. Брже-боље спреме се на пут, седну на коње, па бежи. Како они умакну из двора, а змај на коњу дође. Кад уђе у двор, али царице нема. Онда он стане говорити коњу: – Шта ћемо сад? Или ћемо јести и пити или ћемо терати? Коњ му одговори: – Једи и пиј, стићи ћемо их, не старај се. Кад змај руча, онда седне на коња, па терај за њима, и за тили час их стигне. Како их стигне, царицу отме од царевог сина, па му рече: – Ти иди збогом, сад ти праштам за оно што си ми у подруму дао воде; али се више не враћај ако ти је живот мио. Он сиромах пође мало, али, не могавши срцу одолети, врати се натраг, па сутрадан опет у змајев двор, и нађе царицу, а она седи сама у двору и сузе рони. Кад се наново видеше и састаше, почеше се опет разговарати како би побегли. Онда рече царев син њојзи: – Кад дође змај, питај ти њега где је добио онога коња, па ћеш ми казати, да и ја тражим онакога, не бисмо ли му како утекли. 

требовати – 
тражити
протри – протрљај
љуска – опна, 
љуштура
гвожђе – гвоздена 
замка за 
животиње

ја ћу теби бити у 
невољи – помоћи 
ћу ти када будеш 
био у невољи
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С отим отиде из двора. Кад змај дође кући, она му се стане умиљавати и превијати се око њега, и од свашта се с њиме разговарати, па му најпосле рече: – Ала имаш брза коња! Где га доби, тако ти Бога! А он јој одговори: – Е, где сам ја добио, онде не може свак добити. У тој и тој планини има једна баба, па има дванаест коња за јаслама, да не знаш који је од кога лепши. А има један у буџаку коњ као да је губав, тако се чини, али је он најбољи; он је брат мога коња; њега ко добије, може у небеса ићи. Али ко хоће да добије од бабе коња, ваља да служи у ње три дана: у бабе има једна кобила и ждребе, па ту кобилу и ждребе ваља чувати три ноћи, ко за три ноћи сачува кобилу и ждребе, баба му да коња да бира којега хоће. А ко се у бабе најми, па за три дана не сачува кобиле и ждребета, он је изгубио главу. Сутрадан, кад змај отиде од куће, царев син дође, па му она каже све шта је чула од змаја. Онда он отиде у ону планину к баби и дошавши к њој рече јој: – Помози Бог, бако! А она му прихвати Бога: – Бог ти помогао, синко; а које добро? Он јој рече: – Рад бих у тебе служити. Онда му баба рече: – Добро, синко. За три дана ако ми сачуваш кобилу, даћу ти коња кога год хоћеш; ако ли не сачуваш, узећу ти главу. Па га онда изведе насред двора, око којега је био све колац до коца, и на сваком коцу по људска глава, само на једноме није била, и овај је колац све једнако викао: – Дај, баба, главу. Баба му ово све покаже, па му рече: – Видиш, ови су сви били у мене у најму, па нису могли кобиле сачувати. Али се царев син од тога не поплаши, него остане код бабе да служи. Кад буде увече, уседне он на кобилу па у поље, а ждребе трчи уз кобилу. Тако је седео на кобили једнако, а кад буде око поноћи, он задрема на кобили и заспи, а кад се пробуди, а он опкорачио некакву кладу па седи на њој и држи улар у рукама. Како то види, препадне се па скочи да тражи кобилу, и тако тражећи је удари на некакву воду. Кад је види, онда се сети оне рибице што је из локве у воду бацио, па извадивши из мараме ону њезину љуску, протре је мало међу прстима, а рибица му се уједанпут јави из воде: 
клада – одсечен, 
неотесан комад 
стабла, балван, 
трупац
улар – конопац који 
се ставља коњу око 
главе, поводац

јасле – дугачко 
корито у које се 
ставља сточна храна
буџак – угао, кут, 
ћошак
губав – болестан од 
губе; јадан, у бедном 
стању
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 ■ Леонардо да Винчи, 
Змај, детаљ, 15. век

– Шта је, побратиме? А он јој одговори: – Утекла ми бабина кобила, па не знам где је. А рибица му рече: – Ево је међу нама, створила се риба а ждребе рибић; него удри уларом по води и реци: дура, бабина кобила! Онда он удари уларом по води говорећи: „Дура, бабина кобила!”, а она одмах постане кобила као што је и била и изиђе са ждребетом на обалу. Онда је он заулари и узјаше па кући, а ждребе уз кобилу. Кад дође кући, баба њему да јести, а кобилу уведе у коњушницу, па све жарачем: – У рибе, курво! А кобила јој одговори: – Ја сам била у рибама, али су њему рибе пријатељи, па ме проказаше. (Зaтим кoбилa oдe „у лисицe“, пa „у курjaкe“, aли je цaрeв син и тe зaмкe сaвлaдao.)Онда баба изиђе напоље а царев јој син рече: – Е, баба, ја сам тебе служио поштено, сад ми дај што смо се погодили. Баба му одговори: – Синко, што је погођено, оно ваља да буде. Ето, од дванаест коња бирај којега хоћеш. А он рече баби: – Та шта ћу бирати, дај ми онога из буџака, губавог, за мене нису лепи. Онда га баба стане одвраћати: – Како би ти узео онога губавог код таквих красних коња! Али он једнако остане на своме говорећи: – Дај ти мени кога ја хоћу, тако је погођено. Баба, не имајући куд камо, да му губавога коња, а он се онда с њом опрости, па пође водећи коња на улару. Кад га одведе у једну шуму, отре га и уреди, а коњ сине као да му је златна длака. Онда он уседне на њега па га потрчи, а он полети баш као тица, и за тили час га донесе пред змајеве дворе. Царев син, како уђе унутра, одмах рече царици: – Спремај се што брже. И тако се брзо спреме, седну обоје на онога коња, па хајде с Богом путовати. После мало, кад змај дође и види да царице нема, рекне своме коњу: 

дура – стој, стани
зауларити – ставити улар 
коњу

жарач – гвоздена шипка за 
разгртање и подстицање 
ватре 

проказати – одати 
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– Шта ћемо сад? Или ћемо јести и пити или ћемо терати? – Јео не јео, пио не пио, терао не терао, нећеш га стићи. Кад то змај чује, одмах седне на коња, па потерај. А њих двоје, кад опазе за собом змаја где их тера, препадну се, те стану нагонити коња да брже трчи, али им коњ одговори: – Не бојте се, не треба бежати. Кад једанпут, али змај већ да их стигне, онда коњ под змајем повиче коњу под царевим сином и царицом: – Забога, брате, причекај ме, хоћу да цркнем тебе вијајући. А овај му одговори: – А што си луд те носиш ту алу! Ногама у вретен, те њега о камен, па хајде са мном.Кад то чује коњ под змајем, а он махне главом и снагом, а ногама у вретен, те змаја о камен; змај сав прсне на комаде, а коњ се с њима удружи. Онда царица уседне на овога коња и тако отиду сретно у њезино царство и онде остану царујући до свога века.
  Извор: Владан Ђурић, 
Антологија народних 
приповедака, Београд, 
СКЗ, 1989. стр. 164–174.

ала – митско биће; неман, 
аждаја
ногама у вретен, те њега 
о камен – збацити јахача 
са себе да се разбије о 
камење

РАД НА ТЕКСТУ

Размотри шта златна јабука представља за цара, а шта за царевића. 
Која су натприродна својства пауница? Наведи епитете којима су оне 
представљене. Како објашњаваш њихово чудесно нестајање?  
Шта је подстакло најмлађег царевића да пође на пут? Какав је 
царев став према синовљевој жељи да оде у свет? Размисли због 
чега царевић у баби, уместо помагача, стиче непријатеља. Ко све 
на путовању помаже царевићу? Којим путем јунак бајке стиже до 
удаљеног града? Образложи због чега је царица-пауница дала своме 
мужу кључеве од подрума. Како објашњаваш његов поступак у 
подруму? Које особине главног јунака притом долазе до изражаја? 
Царевић је учинио добро дело, а како му се то вратило? Објасни због 
чега се бајка не завршава након венчања царевог сина и паунице.
Наведи који се све ликови појављују у бајци Златна јабука и девет 
пауница. Ко су носиоци радње у бајци? Који догађаји постају посебно 
значајни за стварање заплета у бајци? Пред каква се све искушења 
доводи главни јунак? Који ликови кваре срећу главном јунаку? Где их 
све царевић среће? Шта карактерише простор у којем противници 
живе? Наведи што више фантастичних мотива и чудесних догађаја које 
уочаваш у бајци. Пронађи у тексту реалистичне мотиве.
Размотри улоге помагача у бајци. Ко су све помоћници? На који 
начин их је царевић задужио? Наведи примере његове доброте и 

1.

2.

3.

4.
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племенитости. Анализирај начин стицања чаробног коња у бајци.
 Уз чију помоћ царевић спасава своју жену од змаја?
Обрати пажњу на простор у којем се радња бајке одвија. Истакни 
његове карактеристике. Шта све утиче на преображај простора 
у бајци? Протумачи улогу и својства чаробних средстава. Наведи 
радње у бајци које се три пута понављају. Објасни какву улогу има то 
понављање у структури бајке. 
Нагласи уметничке вредности бајке Златна јабука и девет пауница. 
Размисли о томе како главни јунак бајке стиже до жељеног циља. 
Какав је смисао срећног завршетка у бајци? Које је људске особине 
народни приповедач наградио у бајци?
Размисли о томе да ли нас у животу после уложеног труда и напора 
да достигнемо жељено, увек чека обећана награда. Образложи своје 
мишљење. Колико човек треба да буде упоран да би досегао своју 
срећу, чак и ако му многе ситуације не иду наруку? Зашто је важно 
бити прибран, упоран и истрајан у тешким животним ситуацијама?
Наведи неки пример из властитог искуства.

Вук Стефановић Караџић бајке је назвао женским 
приповијеткама „у којима се приповиједају којекаква чудеса што не 
може бити”. Он је сакупљао, бележио и објавио 1853. године српске 
народне бајке у књизи Српске народне приповијетке. 

Основне одлике бајке као врсте народних приповедака јесу: 
  радња није везана за одређено време и простор;
  уобичајен стереотипан (истоветан) почетак (Био једном један 
цар...) и завршетак (И живели су срећно до краја живота);

  фантастични елементи – ликови су натприродна и чудесна 
бића (виле, вештице, дивови, змајеви, аждаје), могу да се 
трансформишу, као и простор у којем бораве;

  главни јунак је човек;
  имена јунака су симболична (Пепељуга, Биберче);
  јунаци нису индивидуализовани (краљевић, син, девојка, 
чобанин) и нема емотивних доживљаја ликова;

  бројеви (један, три, седам, девет) имају симболична значења;
  оптимизам;
  хиперболисане су човекове способности и негативне појаве у 
односима међу ликовима;

  срећан крај (јунак или јунакиња ступају у брак, долазе на 
престо). 

5.

6.

7.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

народна приповетка, 
народна бајка, мотив, 
лик, композиција

ПОЈМОВНИК
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Народна приповетка

Дјевојка бржа од коња

„Приповеда се да су чудотворну девојку створиле виле од снега који су 
извадиле из јаме без дна, окренуте према илинском (јулском) сунцу. Ветар 
ју је оживео, роса подојила, гора лишћем обукла и ливада цвећем закитила. 
Била је беља од зоре, руменија од руже, сјајнија од сунца. Она огласи 
утакмицу: који је младић на коњу прескочи, да ће се за њега удати. Имала 
је потајна крилца под пазусима и, без коња, претрчала све младиће.” 

(Српски митолошки речник, одломак, стр. 307–308)

бездање – без дна
наресити – украсити, окитити
тркија – трка
биљега – белега; црта као 
ознака старта и циља, важно 
место
наредити се – спремити се, 
припремити се
потекоше – појурише, нагло 
кренуше

 ■ Леонардо да Винчи, Коњи

Била је некака ђевојка која није рођена од оца и мајке, него је начиниле виле од снијега извађена из јаме бездање према сунцу илињскоме, вјетар је оживио, роса је подојила, а гора лишћем обукла и ливада цвијећем накитила и наресила. Она је била бјеља од снијега, руменија од ружице, сјајнија од сунца, да се таке на свијету рађало није нити ће се рађати. Она пусти глас по свијету да ће у тај и тај дан, на томе и на томе мјесту бити тркија, па који је младић на коњу претече да ће бити његова. Ово се у мало дана разгласи по свему свијету, те се просаца скупи хиљаде на коњма да не знаш који је од којега бољи. И сам царев син дође на тркију. Ђевојка стане на биљегу и сви просиоци нареде се на коњма а она између њих без коња, него на својијем ногама, па им онда рече: „Ја сам онамо поставила златну јабуку, који најприђе до ње дође и узме је, ја ћу бити његова, а ако ја прва к њој дођем и узмем је приђе вас, знадите да ћете ви сви мртви на оно мјесто остати, него пазите добро што чините.” Коњаници сви се погледају и сваки се у себе уздаше да ће задобити ђевојку, па рекоше између себе: „Знамо одиста да неће она ни једноме од нас на ногама одбјећи, него неко од нас, а ко, тогај ће Бог и срећа данас помоћи.” Те тако кад ђевојка руком о руку пљесну, сви потекоше у један трен. Кад је било на по пута, богме ђевојка одвојила бјеше, јер пусти некака мала крила испод пазуха. У то укори један другога, те приошинуше и ободоше коње, и пристигоше ђевојку. Кад она виђе, извади једну длаку из главе, те баци и они исти час узрасте страшна гора да не знадоше просци ђе ће ни куд ће, но тамо амо те за њом, а она опет далеко им одвојила, а они ободи коње и 



УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ 73

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
приповијетке, Београд, 
Просвета, 1969, бр. 24.

вргнути – сместити, посадити
зло и горе – велика невоља

Подсети се како почињу приповетке Чардак ни на небу ни на 
земљи, Златна јабука и девет пауница, Аждаја и царев син, Змија 
младожења и сл. Размисли о значењу и порукама увода типа „био/
била једном један/једна”. До које се мере почетак приповетке која 
је пред тобом уклапа у ову формулу? Шта је необично у уводу 
приповетке Дјевојка бржа од коња? Како је објашњено порекло 
необичне девојке? Од чега су је виле начиниле? Са чиме се све у 
уводу приповетке пореди њена лепота? 
Због чега девојка организује коњске трке („тркија”)? Шта треба 
да представља награду за победника? Каква ће судбина задесити 
такмичаре у случају да не успеју благовремено да стигну на циљ? 
Шта су помислили просци када су зачули прописане услове 
такмичења? Због чега су се понадали успеху?
Како се развија трка? Којим средствима девојка успева да стекне и 
задржи предност над осталим такмичарима? Колико пута девојка 
користи чаробна средства како би успорила просце? Протумачи 
порекло њених моћи (крила испод пазуха, длака од које узрасте 
страшна гора, суза која разбукти страшне реке). Запази да ли су оне 
наговештене већ на почетку приповетке. Образложи свој став.
На који начин царев син ипак успева да задржи девојку? Чиме је 
он заклиње? Због чега се заклетва понавља три пута? Размисли о 
делотворности броја три у делима народне књижевности. Можеш 
ли да се сетиш још неке народне приповетке у којој се испољава 
веровање у магијску моћ изговорене речи?
Како се завршава приповетка? Због чега се победа претвара у 
пораз? Шта мислиш, може ли се овакав завршетак подвести под 
уобичајени срећан крај у бајкама? Образложи свој став.

1.

2.

3.

4.

5.

РАД НА ТЕКСТУ

опет је стигоше. А кад ђевојка виђе злу и гору, пусти једну сузу, док – букнуше страшне ријеке, те се за мало сви не потопише, за ђевојком нико више не пристајаше до самога царева сина, те он плиј на коњу те за њом, али пошто виђе да му је ђевојка одмакла, закле је три пута именом Божјим да стане и она стаде на ономе мјесту на којему се нађе; онда је он ухвати, те за се на коња врже, и преплива на сухо, па се упути једном планином дома, али кад дође у највисочију планину, обазре се, кад ли му ђевојке нема.
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Приповетка Дјевојка бржа од коња може се сврстати у народне 
бајке само делимично. Већ композициони оквир приче указује на 
то да је реч о наративној творевини „на међи” усмених прозних 
облика. У уводу се даје детаљан опис вилинског порекла девојке 
„која није рођена од оца и мајке”, већ су је виле начиниле од снега 
који је извађен „из јаме бездање”. Крај приповетке указује на 
немогућност човекову да овлада овим појавама и да присвоји 
лепоту која му не припада јер није људскога порекла нити се човек 
са њоме сме самеравати. Отуда девојка ишчезава на крају приче, а 
срећан крај, као жанровска константа бајке, изостаје. Приповетка 
Дјевојка бржа од коња на међи је жанрова и облика, између усмене 
бајке и народног предања. У њој је свет људског и фантастичног 
супротстављен један другоме. Лирски опис девојке није жанровска 
одлика бајке. Само поређење девојачке лепоте са сунцем, снегом 
и ружицом упућује на стереотипне описе из лирске народне 
поезије. Композиција приповетке и поступци приповедања нису 
карактеристични за бајку. Приповедање је концентрисано на један 
догађај, без развијања нарације и увођења занимљивих епизода у 
структуру приче.

„Приповетка коју је Вук Караџић добио од Вука Врчевића. 
Казивање се развија у складном уметничком оквиру: од чудесног 
настанка девојке до њеног чудесног нестанка. Почиње засењујућим, 
поетски веома функционалним описом њене нестварне лепоте, 
да би се завршило опсеном, изненадно, али не и изненађујуће. 
У прожимању предања, које не дозвољава безболно мешање 
овоземаљског света са оноземаљским, и бајке за коју је то 
једноставно и природно, казивање добија посебну драматичност у 
неизвесности исхода такмичења, у људској упорности царева сина и 
његовој борби са стихијом, као и у узалудности победе.” 

(Нада Милошевић-Ђорђевић, Народна књижевност, одломак)

ЗАНИМЉИВОСТИ

Вук Врчевић (1811–1882), један од најзначајних сарадника Вука 
Караџића на записивању и сакупљању народних умотворина. 

Самостално је објавио значајне збирке шаљивих народних причица 
и басни (Српске народне приповијетке, особито кратке и шаљиве, 1868). 
Скоро трећину народних приповедака из збирке Вука Караџића (1853) 
чине Врчевићеви записи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

народна приповетка, 
девојка, тркија, 
предање
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јутрење – јутарња служба 
(богослужење) у цркви
носити се турски – облачити 
се попут Турака
џемадан – врста мушког 
прслука
катови златног гајтана – 
златне упредене траке које 
служе за украшавање одеће
ћурче – кратак горњи капут 
постављен крзном
чоха – сукно, врста вунене 
тканине
силај – појас за оружје
харбија – метална шипка 
којом су се пуниле или чистиле 
пушке
цагрије – корице у којима се 
држи нож
транболос – свилени појас са 
ресама
бућме – трака којом се 
украшава одело
пачалук – доњи део ногавице 
на панталонама старинског 
кроја
тунос – врста феса
абонос-чибук – лула од 
ебановине
такум – опрема
алилуј – припев у хришћанској 
литургији, значи „хвалите 
Господа”
одаламити – јако ударити 
алекције – лекције
сахат – сат

Лаза Лазаревић

Први пут с оцем на јутрење

„Било ми је”, вели, „онда девет година. Ни сâм се не сећам свега баш потанко. Причаћу вам колико сам запамтио. И моја од мене старија сестра зна за то, а млађи брат баш ништа. Нисам пао на теме да му казујем!Мени је мати причала много штошта кад сам одрастао, па је запиткивао. Отац, наравно, никад ни словца!Он, тј. мој отац, носио се, разуме се, турски. Чисто га гледам како се облачи: џемадан од црвене кадифе, с неколико катова златна гајтана; поврх њега ћурче од зелене чохе. Силај ишаран златом, за њега заденута једна харбија с дршком од слонове кости, и један ножић са сребрним цагријама и с дршком од слонове кости. Поврх силаја транболос, па ресе од њега бију по левом боку. Чакшире са свиленим гајтаном и бућметом, па широки пачалуци прекрили до пола ногу у белој чарапи и плитким ципелама. На главу тури тунос, па га мало накриви на леву страну, у рукама му абонос-чибук са такумом од ћилибара, а с десне стране под појас подвучена, златом и ђинђувама извезена дуванкеса. Прави кицош!Нарави је био – отац ми је, истина, али кад сам већ почео причати не вреди шепртљити – нарави је био чудновате. Озбиљан преко јего, па само заповеда, и то он једанпут што рекне, па ако не урадиш – бежи куд знаш! Осорљив и увек хоће да буде на његову, тј. нико се није ни усуђивао доказивати што противно њему. Када се здраво наљути, а он псује алилуј. Тукао је само шамаром, и то само једанпут, али, брате, кад одалами, од часа се прућиш! Лако се наљути; натушти се, гриска доњу усну, десни брк суче и издиже га навише, веђе му се састале на челу, а оне црне очи севају. Јао! Да онда неко дође да му каже да нисам знао „алекције”! Не знам чега сам се тако бојао, напослетку баш и да ме ћуши једанпут, па шта? Али ја стрепим од оних очију: кад их превали, па као из праћке, а ти, не знаш зашто ни крошто, цептиш као прут!Никад се није смејао, бар не као други свет. Знам, једанпут држи он на крилу мог малог братића. Дао му сахат да се игра, а мој Ђокица окупио па гура оцу сахат у уста и дерња се из петних жила што он неће да отвори уста. Ја и сестра да умремо од смеха, 
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а то се и оцу даде нешто на смех, па неколико пута развуче мало леву страну од уста, и око левога ока набра му се кожа. То је била велика реткост, и ето тако се он смејао кад се десило штогод где би неки други развалио вилице да би се чуло у Тетребову механу. А знам, опет, кад је умро мој чича с којим је бабо ортачки радио и кога је јако волео. Моја стрина, мати, својте, ми деца – удри кукај, плачи, запевај, стоји нас вриска, а мој бабо ништа, ама баш ни сузе да пусти, ни „ух!” да рече. Само кад га понеше из куће, а баби заигра доња усна, дркће, дркће; прислонио се на врата, блед као крпа, па ћути. Што рекне, неће попустити ни за главу. Па макар да се он каје у себи. Знам кад је отпустио Проку момка из службе. Видим да се каје и да му је жао, али попустити неће. Тога Проку је најволео од свију момака. Знам само једанпут да га је ударио, што, точећи ракију, није добро заврнуо славину на петачки, па скоро аков ракије истекао. Иначе никад ни да га је кљуцнуо! Све му је поверавао, слао га у села по вересију и којешта. – А знате што га је отпустио? – На правди Бога! ... Видео га да игра крајцара! – Тек ћете се ви после чудити. То о Ђурђеву дне. Дошао Прока у дућан да му се наново потпише буквар. Бабо извади деведесет гроша, па каже: „На, ево ти ајлука! Мени више не требаш; иди па тражи где се може играти крајцара!” Турио Прока вес на очи, плаче као киша и моли. Дарну то мог оца, баш видех, али мислите да је попустио? – Боже сахрани! Извади само још један дукат, па му даде: „На, па пут за уши!” Оде Прока, а он се каје у себи што истера на правди Бога најваљанијег момка. Никад се није шалио; ни с нама децом, ни с мајком, ни с ким другим. Чудно је живео с мојом мајком. Није то да рекнеш да је он, не дај, Боже, као што има људи, па хоће да удари и тако што, него онако некако: увек хладан, осорљив, гори од туђина, па то ти је! А она, сирота, добра, брате, као светац, па пиљи у њега као ноје у јаје. Кад се он што обрецне, а она да свисне од плача, па још мора да крије сузе и од нас и од њега. Никад и никуда није с њоме ишао, нити је она смела поменути да је куда поведе. Није трпео ни да се она што меша у трговину и у његова посла. 

чича – стриц
својта – родбина
петачка – буре које има 250 
литара
аков – стара мера за течност 
(50 литара)
крајцар – новац коришћен у 
Аустроугарској; врста игре са 
тим новчићима 
да му потпише буквар – да 
му изда уверење о запослењу
ајлук – месечна зарада, плата 
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плећи се – мешати се у посао
банчити – пијанчити, 
лумповати

Каже она једанпут: – Митре, што не даш Станоју ракију? Скоро ће и нова, па где ћеш је?А тек се он издрачи на њу:– Јеси ли ти гладна, или ти је чега мало? Новци су у твојим рукама, па кад ти нестане, а ти кажи! А у мој се посао не плећи!Покуњи се мати па ћути. Са светом је такође мало говорио. У кавани имао је своје друштво и само међ’ њима што рекне по коју. Кума Илију је поштовао што може бити: и то је једини човек који му је смео рећи шта је хтео, и кога се мој отац чисто прибојавао. Нас је децу, као и мајку, волео, није вајде, то се види, али нас је држао престрого. Ја се не сећам никад и никака знака нежности од њега. Покривао нас је, истина, ноћу кад се откријемо, и није нам дао да се надносимо над бунар и пењемо на дуд – али шта ми је то? То раде и други очеви, али купују деци и шећерлемета, златне хартије и лопту од гумаластике што скаче с врх јаблана!У цркву је ишао само на Ђурђевдан, у кавану свако вече. Вечерамо, он тури чибук под леву мишку, задене дуванкесу под појас, па хајд’! Долазио је лети у девет, а зими и раније, али неки пут превали и поноћ, а њега нема. То је моју сироту мајку и сестру пекло – ја вам се онда још нисам разумевао у лумповању. – Никад оне нису заспале пре него он дође, па ма то било у зору. Седе у креветима – не смеју ни свећу да упале. Љути се он, болан, кад види да свећа гори. Чуо сам једанпут, кад дође доцне кући, где прогунђа:– Шта ће та свећа у ово доба?– Па да се видиш свући, Митре – каже моја мати. – А зар ја не знам упалити свеће, или сам, ваљда, пијан, па не умем наћи?– Па није, Митре – увија се моја мати – него као велим...– А шта велиш? Ваљда да ми комшилук мисли да ми лежи мртвац у кући!Какав мртвац! Ви мислите он то збиља мисли? Мари он и за суседство! Него не да он да моја мати води рачуна о његову доласку, па не зна од зла како ће да почне. Хтео би да мати спава, само да он може без бриге банчити. Пекло је то и њега, види се то. 
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Пио је врло мало, и то само вино. Ракију, и кад огледа за куповину, испљује, па накисели лице. Ни за каву није богзна како марио... Па шта је радио сву ноћ по механчинама? – питате ви. Несрећа, па то ти је! Да је пио, чини ми се, ни по јада. Него... Видећете!То је мојој мајци пола века укинуло. Плаче неких пута да свисне. А никоме да се појада.Једанпут дође он, тако, доцне кући... Ништа!... Сутрадан – ништа... Кад, мој брате, опази мајка да он нема сахата! Прекиде се жена, пита га: – А где ти је, Митре, сахат?Он се намргодио. Гледа на страну, каже:– Послао сам га у Београд да се оправи.– Па добро је ишао, Митре.– Ваљда ја нисам ћорав ни луд; ваљда ја знам кад сахат иде и кад не иде!Моја мати шта ће, ућута.Кука после с мојом сестром: „Еј, тешко мени! Даће све што имамо, па под старост да перем туђе кошуље!”Једанпут опет – јали је било десет, јали није – а њега ето из каване. Накривио једну астраханску шубару, преко прсију златан ланац с прста дебео, за појасом један сребрњак, искићен златом и драгим камењем. Уђе он, а као да му се набрала кожа око левог ока. Нешто је добре воље. Како уђе, извади сахат иза појаса, као санћим да види колико је. – Зар си повратио?... – трже се. – Зар ти је већ оправљен сахат?– Оправљен! – каже он. – А какав ти је то ланац?– Ланац као сваки ланац – каже он, али некако мекано, није да се издире.– Знам – каже моја мати – а откуд ти?– Купио сам!– А та шубара? То има само у Миће казначеја.– Купио сам и њу!– Продао ти?– Продао!

прекинути се – уплашити се, 
зачудити се
астрахан – скупоцено крзно 
од руна младих јагањаца 
посебне врсте овце
сребрњак – пиштољ украшен 
сребром
као санћим – тобож
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усекњивати се – брисати нос 
шмрчући

– А какав...?Али ту мој отац погледа некако преко ока моју мајку. Она умуче. Он се узе скидати. Гледам испод јоргана. Извади иза појаса један замотуљак, колик’ песница, па баци на сто, а оно звекну: сам самцит дукат, брате! – На! – рече – остави ово! – Па онда изиђе у кухињу. Моја мати узе ону хартију некако само с два прста, као да диже прљаву дечју пелену.– А шта ћу – каже сестри – с овим новцима? Ово је проклето!... Ово је ђаволско!... Ово ће ђаво однети како је и донео!...Као што видите нема ту среће ни живота!И тако је моја мати била несрећна и ми смо сви уз њу били несрећни...Некад, причала ми је мати, био је он сасвим други човек; а и ја се сећам, као кроз маглу, како ме је често држао на крилу док сам био сасвим мали, правио ми од зове свирајку и водио ме са собом на колима у ливаду. Али, каже мајка, откако се поче дружити с Мићом казначејем, Крстом из Макевине улице, Олбректом апотекаром и још тамо некима, све се окрену и пође како не треба.Обрецује се. Не трпи никаква запиткивања, одмах се испречи: „Гледај своја посла!”, или „Имаш ли ти друге каке бриге?”Није вајде, казао сам ја: видео је он сам да не ваља шта ради; али га узео буди бог с нама на своју руку, па га не пушта.Па ипак, смешно је казати, али опет, опет је он био добар човек. Јесте, богами! Али тако...Једанпут врати се он у неко доба кући. Није сам! Чуди се моја мати. Прође он још с неким поред врата, нешто полако гунђају. Одоше у авлију. Чујемо ми мало после коњски топот и рзање. Не знам ја шта је то.Кад он после уђе, ја почех хркати, и моја се сестра учини да спава. Назва добро вече, па ућута. Ћути он, ћути мајка, чекам ја. Онда моја мати отпоче, а глас јој промукао:– Одведоше вранца!– Одведоше – каже он.Опет ћуте, само мати час пô усекњује се, а ја чисто осећам како плаче.

казначеј – благајник
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– Митре, тако ти Бога, тако ти ове наше деце, остави се, брате, друговања с ђаволом. Ко се њега држи, губи и овај и онај свет. Ено ти Јове карташа, па гледај! Онакав газда, па сад спао на то да прегрће туђу шишарику и да купује по селима коже за Чифуте. Зар ти, забога, није жао да ја под старост чекам од другога кору хлеба, и да ова наша дечица служе туђину?... Па онда поче јецати.– А шта си ти узела мене заклињати децом и плакати нада мном живим? Шта слиниш за једном дркелом? Није он мене стекао, него ја њега! Сутра, ако хоћеш, да купим десет!Моја мати плаче још јаче:– Знам, Митре, брате – каже она милостиво – али хоће душмани све да однесу. Остави се, брате, тако ти ове наше нејачи, проклете карте! Знаш да смо ми на нашој грбини и крвавим знојем стекли ово крова над главом, па зар да ме којекакве изелице из мојег добра истерају?... – А ко те тера? – Не тера ме нико, брате, али ће ме истерати ако тако и даље радиш. То је занат од Бога проклет!– Ама ја сам теби сто пута казао да ми не попујеш и да ми не слиниш без невоље! Није мени, ваљда, врана попила памет да ми треба жена тутор! Ћути племенита душа. Гуши се. Ни суза нема више. Оне теку кроз прси, падају на срце и камене се.Дан за даном, а оно све по старом. Доносио је често пуне вишеке новаца. Губио је такође. Долазио је често без прстења, без сахата и без златна силаја. Доносио је други пут и по два-три сахата и по неколико прстенова. Једанпут: једне чизме, једну ћурдију; други пут: коњско седло; после, опет: туце сребрних кашика; а једном: пуно буре лакерде и – свакојаких других комендија. Једанпут доведе увече вранца, оног истог, нашег. Сутра му купио нове амове: висе ремени до ниже колена и бију га ројте по вилицама. Упрегао га у кола, а столицу турио на дућанска врата, па кроз варош рррррр!, да све излеће калдрма испод ногу. Ми смо већ били огуглали, само је мати плакала и бринула се. Како да није, болан? Трговина забатаљена. Момак се један по један отпушта. Све иде као у несрећној кући, а новци се троше као киша.

дркела – оронуо, физички 
пропао човек или животиња
грбина – леђа, кичма
тутор – старатељ
вишек – фишек
ћурдија – кратак крзнени 
капут
лакерда (локарда) – врста 
рибе
ам – опрема за вучу 
ројта – украсна реса
ремен – каиш
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пајташи – другови, пријатељи
легрштер – писаљка којом 
се писало по таблици од 
шкриљаца
плета – новац у вредности од 
некадашњих 20 пара

Поче, богме, они његови пајташи долазити и нашој кући. Затворе се у велику собу, упале по неколико свећа, звечи дукат, пуши се дуван, клизи карта, а наш момак Стојан не престаје пећи им каве (а сутрадан показује по неколико дуката што је надобијао напојнице). А наша мати седи с нама у другој соби; очи јој црвене, лице бледо, руке сухе, и час пô понавља: „Боже, ти нама буди пријатељ!”И тако се он сасвим отпади од куће. Само ћути. Матери никад не гледа у очи. Нас децу не милује, ни осорне речи да рекне, а камоли благе. Све бежи од куће. Само нам пара даје колико које хоћемо. Ако иштем да купим легрштер, а он извади по читаву плету. За јело је куповао све што је било најлепше у вароши. Моје хаљине најлепше у целој школи. Али опет нешто ми је тако тешко било гледајући моју мајку и сестру: чисто постареле, бледе, тужне, озбиљне. Никуд под Богом не иду, па и на славу слабо ком да оду. А и нама су жене слабо долазиле, већ само људи, и то готово све само оне „лоле” и „пуста’ије” као што их је моја мати звала. Дућан готово и не ради. „Зар ја” – каже мој отац – „да мерим гејаку за двадесет пара чивита? Ено му Чифута!” – Мати не сме ништа више ни да прослови. Каже, једанпут јој казао:„Јеси чула, ти, разумеј српски што ћу ти рећи: ако ти мени цигло једанпут још што о томе прословиш, ја ћу себи наћи кућу, па се иселити; а ти овде попуј коме хоћеш! У-пам-ти до-бро!” Ћути она, сирота, као заливена. Стегла срце, копни из дана у дан, а све се моли Богу: „Боже, ти мене немој оставити!”Е, па ваљда видите шта ће из свега да буде!Дођоше они сви једно вече. Дође са њима још некакав Перо Зелембаћ, некакав свињарски трговац који, веле, „ради с Пештом”. Бркове ушиљио, косу остраг разделио, а золуфе пустио чак до јагодица. Дебео у лицу, шишкав у телу; накривио некакав шеширић, а преко прслука златан ланац: исти онакав какав је пре бабо имао. На руци му некакав прстен, цакли се, брате, не да у се погледати. Гега се кад иде; говори крупно и промукло, а све се смеши овим малим, као јед зеленим очима, да те некакав страх ухвати као од совуљаге.Дођоше они, велим. Стојан одмах уз огњиште, па пеци каву. Запалише четири свеће. Удари дим од дувана као из димњака. Пију каву, ћуте као Турци, само карта клизи, и чујеш како звечи дукат.
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То је била страшна ноћ!Ми се с мајком затворили у другу собу. Она више не плаче. Ни сестра. Испијене у лицу, очи упале па гледају страховито уплашено. Према овоме је ништа оно кад ми је стриц умро. Неколико пута улазио је наш отац у нашу собу. Био је сав знојав. Раздрљио џемадан, распучио кошуљу па му се виде густе црне длаке на грудима. Намрчио се као Турчин. – Дај још! – вели мојој мајци. Она стегла срце. Ћути као камен, отвара ковчег, па шаком сипа у његову, а он везује у махраму.Гледа узверено и на страну, одлаже ногама као ја кад ме друштво чека напољу, а ја стојим док ми сеша не одсече хлеба. Узима новце, главу окренуо на другу страну, па кад прође, прогунђа као за се: „Још само ово!” И онда чисто бежи из собе. Али „још ово”, „још ово”, уђе ти он, чини ми се, пети пут у нашу собу, а тако око три сахата по поноћи. 

 ■ Пол Сезан, Играчи 
карата
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ропац – предсмртни уздах
свитац – свећица
целивати – пољубити

– Дај! – вели мојој мајци, а дошао у лицу као земља.Мати пође ковчегу, а ноге јој клецају, све се навија.Онда ја видех, испод јоргана, како се онај мој велики отац стресе и како се прихвати за пећ.– Брже! – каже мајци а одлаже ногама и рукавом брише зној. Мати му пружи.– Дај све! – рече он.– Последњих десет дуката! – рече она. Али то не беше више глас, ни шапут, већ нешто налик на ропац. Он скопа оне новце и управо истрча из собе. Моја мати клону крај ковчега и обнесвести се. Сестра врисну. Ја скочих из постеље. И Ђокица скочи. Седосмо доле на патос крај ње; љубисмо је у руку: „Нано, нано!” Она метну руку на моју главу и шапуташе нешто. Онда скочи, упали свитац па прижеже кандило пред Светим Ђорђем.– ’Одите, децо, молите се Богу да нас избави од пропасти! – рече она. Глас јој звони као звоно, а очи светле као Вечерњача на небу. Ми потрчасмо њој под икону и сви клекосмо, а Ђокица клекао пред мајку, окренуо се лицем њој, крсти се и, сироче, чита наглас ону половину Оченаша што је већ био научио. Онда се опет крсти и љуби матер у руку, па опет гледа у њу. Из њених очију теку два млаза суза. Оне беху управљене на свеца и на небо. Тамо горе беше нешто што је она видела; тамо њен Бог, ког је она гледала и који је њу гледао. И онда јој се по лицу разли некако блаженство и некака светлост, и мени се учини да је Бог помилова руком, и да се светац насмеши, и да аждаја под његовим копљем зе’ну. После ми заблеснуше очи, па падох ничице на крај њене хаљине и на њену леву руку, којом ме придржа, и молих се по стоти пут: „Боже, ти видиш моју мајку! Боже, молим ти се за бабу!” И онда, а не знам зашто: „Боже, убиј онога Зелембаћа!”Дуго смо се тако молили. После моја мати уста, попе се на столицу, па целива Светог Ђорђа. И моја сестра то исто учини, а после диже и мене и Ђокицу, те и ми целивасмо. Онда мати узе суху киту босиока што је стајала за иконом, и стакленце с богојављенском водицом што је висило под иконом, покваси оном водом босиљак, па, нешто 
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шапућући, прекрсти њиме собу. Онда полако отвори врата, па на прстима дође до велике собе, па прекрсти китом врата од ње.Еј, како ми је онда лако било! Како сам се осећао блажен, као окупан! Ама што ми сад не може више да буде онако? Истом што мати прекрсти врата од велике собе, а унутра се диже жагор. Не може ништа да се разуме, само што Зелембаћ једанпут викну, колико игда може:– А ко мене може натерати да играм више? Камо тога? После опет наста нејасан жагор и свађа. Онда чусмо како се врата отворише, гунђање и кораке. Али бабо не уђе у собу. Залуд ми чекасмо. И дан забели, ја и Ђокица заспасмо, а он још не дође.***Кад се пробудих, сунце беше далеко одскочило. Осећао сам се страшно уморан и празан, али не могох више затворити очију. Устанем. Све изгледа некако свечано, па тужно. Напољу мирно, свеж зрак пада кроз отворен прозор, а пред иконом још дркће пламичак у кандилу. Моја мати и сестра бледе као крпе, очи им влажне, лице као од воска, крше прсте, иду на прстима и ништа не говоре, само што шапућу неке побожне речи. Не донеше нам доручак, не питају јесмо ли гладни, не шаље ме мати у школу!– Шта је ово? – питао сам се ја. – Је ли овде мртвац у кући, или се мој покојни стриц вратио, па га ваља поново сахрањивати?Онда претрнух кад се сетих шта је ноћас било, и механички прошапутах: „Боже, знаш оно за бабу!” И опет: „Боже, ама убиј оног Зелембаћа!”Не мислећи ништа, обучем се и изиђем из собе. И нехотично пођох вратима од велике собе, али се очас тргох, јер осетих како ме мајка дохвати за руку. Ја се окретох, али она не рече ништа, само тури прст на уста; онда ме одведе до врата од куће, па ме пусти. Онда се врати натраг у собу, а ја стајах на вратима. Гледам за њом – не знам шта да мислим.Онда се наново пришуњам на прстима до велике собе, па провирим кроз кључаоницу.Гледам.
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трина – мрва 
ћурчија – крзнар 

Сто насред собе. Око њега разбацане столице; две или три претурене. По поду лежи тисућу карата, разгажене и неразгажене цигаре, једна разбијена кавена шоља, и испод једне карте вири дукат. Застор на столу свучен с једне стране скоро до половине. По њему разбацане карте, испреваљиване шоље, пуно трина и пепела од дувана. Стоји још неколико празних тањира, само на једном дуван истресен из луле. Четири празна свећњака, само у једном што букти дебела хартија којом је свећа била омотана, и црн дим мирно се уздиже и дохвата за таван. На једној столици за столом, леђима окренут вратима, седи мој отац. Обе руке до лаката наслонио на сто, а на руке легао челом, па се не миче. Гледао сам тако дуго, али он ама да је мрднуо. Само видех како му се слабине купе и надимају. Чудно сам и мрачно нешто мислио. Чинило ми се, на пример – а не знам, управо, зашто – да је он мртав, па сам се чудио како мртвац дише. После ми се чинило да му је она снажна рука од кабасте хартије, па да не може више њом ударити – и све тако којешта.Бог зна докле бих ја тако вирио, да ме опет не дотакну мајчина рука. Ништа ми не рече, само оним благим очима показа пут врата.Ја – не знам зашто – одједанпут скидох капу, пољубих је у руку, па изиђох напоље.Тај дан био је субота.Кад изиђох на улицу, иде свет као и обично; сваки гледа своја посла. Силни сељаци дотерали којешта на пијацу. Трговци завирују у вреће и пипају јагњад. Новак пандур дере се и одређује где ће ко да притера кола. Деца краду трешње. Сретан ћата иде с добошарем по вароши и чита да се забрањује пуштати свиње по улицама. Тривко извадио јагње, па виче: „Ходи, вруће!”, а пијани Јоза игра у једној барици.– А што је, море, ваш дућан затворен? – запита ме Игњат ћурчија, који у тај пар прође.– Тако! – кажем ја.– Да није болестан Митар? – Није – кажем ја.– Отишао, ваљда, некуд?
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– У село – рекох ја, па побегох у авлију. Ето ти затим два такозвана „девера”, тј. мојих другова, које је послао господин да виде што нисам дошао у школу.Сад се тек сетих да је требало ићи у школу. Узмем књиге и комад хлеба, а гледам мајку и девере. – Кажите, децо, господину да Миша није могао пре доћи – имао је посла. О, ова рука! Да ми је да је се сит наљубим, кад она спава, кад ме не види! Шта је било у нашој кући за време док сам био у школи – не знам... То јест, знам: јер кад се вратих из школе, нађох све онако како сам оставио: моја мати и сестра седе с рукама у крилу; не куха се ни ручак; пролазе на прстима покрај велике собе и само отхукују – исто онако као кад ми је стриц умро! Ђокица у авлији везао мачки ђезву за реп, па се увесељава њеном трком. Момци шију гуњеве у својој одаји, а Стојан се извалио у сено, па хрче као да је по ноћи. Мој отац још исто онако седи, не миче се. Затегло му се ћурче преко широких леђа, а око појаса се размиче од дубока даха. Одавно је већ било звонило на вечерње. Дан се клони својему крају, а у нашој души иста она пучина – нигде краја да видиш, само што се облаци све гушће гомилају! Све постаје несносније, страшније и очајније. – Боже, ти на добро окрени!Ја сам седео на прагу пред кућом. Држао сам у руци некакву школску књижицу, али је нисам читао. Видео сам на прозору бледо лице моје матере, наслоњено на суху јој ручицу. У ушима ми је зујало. Нисам умео ништа да мислим. Уједaнпут шкљоцну брава. Моје мајке неста са прозора. Ја претрнух. Врата се од велике собе отворише. На прагу стајаше он, мој отац! Вес мало затурио, па му вири испод њега коса и пада му на високо чело. Бркови се опустили, лице потамнело, па остарело. Али очи, очи! Ни налик на оне пређашње! Чисто посукнуле, утекле у главу, упола покривене трепавицама, полако се крећу, нестално и бесмислено гледају, не траже ништа, не мисле ништа. У њима нешто празно, налик на дурбин коме су полупана стакла. 

ђезва (џезва) – суд за 
кување кафе 
посукнути – изгубити сјај
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поребарке – бочно
џубе – дуга горња хаљина без 
рукава

На лицу некакав тужан и милостиван осмејак – није то никад пре било! Такав је изгледао мој стриц кад је пред смрт искао да га причесте. Полако пређе ходник, отвори врата од наше собе, промоли само главу унутра, па се, не рекавши ништа, брзо повуче. Затвори врата па изиђе на улицу и лагано се упути кум-Илијиној кући. Причао ми је после Тома, кум-Илијин син, да се мој отац с његовим затворио у једну собу, да су нешто дуго полако разговарали, да им је после донето хартије и мастила, да су нешто писали, ударали печате и тако даље. Али шта је то било, то се не зна, нити ће икад ико знати. Око девет и по сахата ми смо сви лежали у постељи, само мати што је седела с рукама у крилу и безначајним погледом гледала у свећу. У то доба шкрипнуше авлијска врата. Мати брзо пирну у свећу, па и сама леже у кревет. Мени је испод јоргана куцало срце као да неко бије чекићем у грудима.Врата се отворише и мој отац уђе. Обрте се једном-два по соби, па онда, не палећи свеће, скиде се и леже. Дуго сам још слушао како се преврће по кревету, па после сам заспао. Не знам колико сам тако спавао, кад осетих нешто мокро на челу. Отворим очи и погледам: пун месец гледа право у собу, а његов паучинаст зрак пао на лице моје мајке. Очи јој затворене, лице као у неког тешког болесника, а груди јој се немирно дижу.Више ње стоји мој отац. Упро поглед у њу и не миче се.Мало после приђе нашем кревету. Гледа нас све, гледа моју сестру. Дође опет насред собе, опет погледа уокруг, па прошапута: – Спавају! – Али се трже од свог шапата и као да се окамени насред собе. Дуго је тако стајао, не мичући се, само што опазим покаткад како му сену очи, гледајући час у нас, час на матер. Али ми ни једно ни ухом не макнусмо! Онда он пође поребарке на прстима чивилуку, а не скида ока с нас; скиде пажљиво онај сребрњак, тури га под џубе, натуче вес на очи, па брзо и целом ногом ступајући изиђе напоље.Али тек што се врата притворише, а моја се мати исправи у кревету. За њом се диже и моја сестра. Као каки дуси! 
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Мати брзо, али пажљиво уста и пође вратима; за њом приста и сеша. – Остани код деце! – прошапута мајка, па изиђе напоље.Ја скочих, па и сам пођох на врата. Сеша ме ухвати за руку, али ја се отргох и рекох јој: – Остани код деце!Кад изиђох напоље, притрчим плоту, па све поред плота, а испод вишања, довучем се до бунара и чучнем иза њега. Ноћ је била у Бога дивота! Небо се сија, месец се цакли, ваздух свеж – нигде се ништа не миче. Онда видех бабу како се надвири над прозор од момачке собе, па опет оде даље. Стаде најзад под кров од амбара, па извади пиштољ.Али у исти мах, не знам откуд, створи се моја мајка уз њега. Пренерази се човек. Упро поглед у њу, па блеји.– Митре, брате, господару мој, шта си то наумио?

 ■ Оноре Домије, Мајка
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Мој отац уздрхта. Стоји као свећа, шупљим погледом гледа моју мајку, а глас му као разбијено звоно: – Иди, Марице, остави ме... Ја сам пропао!– Како си пропао, господару, Бог с тобом! Што говориш тако!– Све сам дао! – рече он, па рашири руке. – Па ако си, брате, ти си и стекао!Мој отац устукну један корак, па блене у моју матер. – Ама све! – рече он. – Све, све!– Ако ће! – рече моја мати.– И коња! – рече он.– Кљусину! – каже моја мати.– И ливаду!– Пустолину!Он се примиче мојој мајци. Гледа је у очи, чисто прожиже. Али она као један божји светац. – И кућу! – рече он, па разрогачи очи.– Ако ће! – рече моја мати. – Да си ти жив и здрав!– Марице!– Митре!– Шта ти то велиш, Марице?– Велим: да Бог поживи тебе и ону нашу дечицу! Није нас хранила ни кућа, ни ливада, него ти, хранитељу наш! Нећемо ми бити ниједно гладни, док си ти међ’ нама!Мој отац као да се мало занесе, па се наслони лактом на раме материно.– Марице – поче он – зар ти?... – загрцну се, па покри очи рукама и ућута.Мајка га ухвати за руку: – Кад смо се ми узели, нисмо имали ништа осим оне поњаве, једне тепсије и два-три корита, а данас, хвала Богу, пуна кућа! Ја видим како испод бабина рукава кану кап и блесну спрам месечине.– Па зар си заборавио на чардак пун шишарке?– Пун је! – каже отац гласом меканим као свила, а рукав превуче преко очију и спусти руку.– Па што ради она моја ниска дуката? Што ће онај лежећи новац? Узми га у трговину!– Уложићемо у жито!
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– Па зар смо ми неки престари људи? Здрави смо, хвала Богу, а здрава су нам дечица. Молићемо се Богу, па радити. – Као поштени људи! – Ниси ти неки туњез, као што има људи. Не дам ја самих твојих руку за сав капитал Параносов, па да је још онолики!– Па ћемо опет стећи кућу!– Извешћемо нашу децу на пут – каже мати.– Па ме неће мртвог клети... Откад их нисам видео!– ’Оди да их видиш! – рече мати, па га као неко дете поведе за руку.Али ја у три корака већ у соби. Само што прошаптах мојој сестри: „Лези!”, па навукох јорган на главу. Управо њих двоје ступају преко прага, а на цркви грунуше звона на јутрење. Громко се разлеже кроз тиху ноћ, и потреса се душа хришћанска. И као талас сухог грања, тако њихов звук односи бољу и печал, кида узе таштине, а скрушена душа разговара се с небом...– Сине!, устани, да идемо у цркву!...
***Кад сам ишао лане у Београд по јеспап, видео сам у Топчидеру Перу Зелембаћа у робијашким хаљинама: туца камен!  Извор: Лаза Лазаревић, 

Дела, Нови Сад, Матица 
српска, 1970, стр. 94–111.

туњез – млакоња, 
несналажљив човек
печал – духовни бол и туга
таштина – сујета
јеспап – роба

РАД НА ТЕКСТУ

Шта је тема приповетке Први пут с оцем на јутрење? Ко казује 
приповетку, а ко преноси казивање? Наведи елементе из текста који 
упућују на разлику између казивача и приповедача. Како наратор 
сазнаје о догађајима о којима приповеда? Какав утисак изазива 
појављивање и ишчезавање наратора?
Наведи примере у којима се види како се ликови несвесно одају 
говором. У каквим се ситуацијама води дијалог мужа и жене? Када 
Марица прва започиње разговор? Како на њена запиткивања 
реагује Митар? Објасни зашто Марица и Митар нису равноправни у 
комуникацији. Када се њихов дијалог нагло прекида?
Какав утисак изазива изглед собе коју Миша посматра кроз 
кључаоницу? Окарактериши Митров лик. Какве је карактерне особине 
он испољио у критичним околностима? Које сцене сведоче о његовој 
немоћи да се одупре пороку? Нaвeди сaврeмeнe пoрoкe и бoлeсти 

1.

2.

3.
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ПОЈМОВНИК

 ■ Лаза Лазаревић

Карактеризација је начин приказивања битних особина лика 
и његових поступака у књижевном делу. Постоји више врста 
карактеризација.

Статичка карактеризација – када се приказује само једна 
особина која је доминантна у карактеру лика.

Динамичка карактеризација – када се лик приказује тако да се 
прате све промене у његовом карактеру настале услед различитих 
околности. Лик се приказује кроз развој и сазревање.

Директна карактеризација – писац на непосредан начин 
(описима и коментарима) објашњава ликове у делу.

Индиректна карактеризација – лик на основу својих поступака 
открива своју природу.

Комбинована карактеризација – спаја елементе индиректне и 
директне карактеризације. Ово је најпотпунији облик приказивања 
једног лика у неком делу.

Физичка карактеризација – када се описује физички изглед 
лика (лице, тело, држање, ход, покрет, одећа и обућа).

Психолошка карактеризација – када се дочарава унутрашњи 
свет лика на основу његових размишљања, осећања и расположења.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Лаза Лазаревић (1851–1890), српски писац који је стварао у епохи 
реализма. Родио се у Шапцу, где се и школовао. Студирао је права на 
Великој школи у Београду, а затим медицину у Берлину. За време српско-
турских ратова био је лекарски помоћник у војсци, а од 1879. године лични 
лекар краља Милана Обреновића. Објавио је девет приповедака и сматра 
се зачетником психолошке приповетке. То су: Швабица, Први пут с оцем 
на јутрење, Школски час, У добри час хајдуци, На бунару, Вертер, Све ће то 
народ позлатити, Ветар, Он зна све. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ

приповетка, 
књижевни лик, 
карактеризација

зaвиснoсти. Рaзмисли o узрoцимa и пoслeдицимa кoje пoрoк дoнoси 
зaвиснику и њeгoвoм oкружeњу.
Проучи Маричин лик. Шта јој даје снагу да се ухвати у коштац са 
животним проблемима? Објасни на који начин она покушава да 
помогне Митру да преброди кризу.
Протумачи симболику завршетка приповетке. Шта симболизују 
звуци црквеног звона?

4.

5.
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Симо Матавуљ

Пилипенда

(ИЗ ГОРЊЕ ДАЛМАЦИЈЕ)Пилип Бакљина спаваше, на огњишту, обучен, покривен хаљком, главом окренутом ка слабом пламену, који је лискао дно лонца, објешена о вериге. Запаљено смреково коријење давало је више дима него пламена; дим је плавио мрачну кућицу, дизао се под сламени кров, покушавајући да изађе кроз једини отвор на крову. Вјетар је сузбијао дим, те би се лице Пилипово намрштило, а промолили се крупни, жућкасти зуби под четкастим просиједим брковима. Кад би вјетар утолио, дим би уграбио прилику да се извуче, те се могаху разабрати: у јеном углу кревет, испуњен сламом, али сав расклиман; у другом разбој и на њему њеколико хаљина; према вратима кош и над њим нахерена полица са њеколико комада посуђа; око огњишта још два-три лонца и толико троножних сточића. И то бјеше цијело покућство!У дворишту, домаћица, Јела Пилипова, ситна жена, ружна, посматраше на позитку два бременца смрекових пањева, помијешаних са њеколико ситних грабових цјепаница, што су њих двоје са великом муком за два дана насјекли и прикупили по забрежју, над селом. Вјетар је ландарао њеним зубуном и косом без повезаче, а она је намјештала пањеве, како ће товар изгледати већи.У прегратку гризао је Куријел, ситан, риђ, готово сијед магарац, танких ногу, сама кост и кожа. Над њим, на таванцу, бјеше сложен товар јечмене сламе, његова крма за цијелу зиму, а пред њим, на земљи, бјеше руковијет сламе, његов јутрењи оброк, који је он гризао лагано, готово сламку по сламку. Његов благи поглед био је управљен час на домаћицу час на пијевца и двије кокоши, што према њему чучаху, гледајући га жалостиво. Очевидно он их је жалио, особито веселу и лијепу Пиргу, те би радо с њима подијелио своју сламу, кад би то за њих храна била.Још двадесетак таких кућица, па онда десетак повећих, то је село К. у горњој Далмацији. Село се разасуло на једном рубу равнице, под брежуљцима. Мала старинска православна црква, склонила се за најгушћом гомилом кућа, у средини. А у зачељу села, одвојена, зидала се велика, господска зграда, очевидно богомоља, која би доликовала каквој варошици, а не најсиромашнијем селу Петрова Поља!Јела уђе у кућу, треснувши вратима. У исти мах и вјетар хукну јаче и пламен букну и вода у лонцу узаври, те се Пилип трже, сједе и погледа мутним очима око себе. Кад устаде да се протегне, тада се тек видје да 

хаљка - дугачак 
мушки плав капут
вериге - ланац у оџаку 
над огњиштем на 
којем виси котао

утолити - стишати се 

позидак - зид који 
служи као ограда
бременац - оно што се 
носи на леђима
забрежје - 
брежуљкаст крај
зубун - горњи део 
одеће од сукна
повезача - комад 
тканине којом жене 
повезују главу, 
марама
таванац - простор на 
степеништу испред 
улаза у кућу
крма - сточна храна
руковет - свежањ 
жита које може да се 
ухвати руком



УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ 93

је прави Пилипенда, како су га сељани звали, јер кад диже руке поврх главе, умало не дохвати шевар на крову! Бјеше кракат, дуга врата и обле главе. Беневреци на њему бјеху сама закрпа, а њекада црвена капа, од плијесни црна, натакла му се до клепастих ушију. Кад зијехну, чинило се да ће прогутати лонац.Јела извади из коша и стави пред мужа земљану здјелу, у којој бјеху око двије прегршти кукурузова брашна, већма црна, него жута. Пилипенда уздахну, одмахну главом, па захватив половину, сасу га у врелу воду, па мјешајом проврти кашу. Јела однесе остатак, а донесе њеколико зрна соли и спусти их у лонац. Обоје стадоше гледати како кркља качамак, једући га очима. Најпослије Пилипенда скиде лонац, измијеша пуру и изручи је у дрвену здјелу. Па изиђоше обоје пред кућу да се умију.Пошто се прекрстише, почеше полако, опрезно хватати, омјерајући несвјесно, брзо и кришом једно другом залогаје. Кад већ бјеху при крају, Јела ће:- Јадна ти сам, што ћу!? Немам повезаче! Како ћу сјутра на причешће без повезаче?Пилипенда слегну раменима, напи се воде, па изађе из куће. Жена изађе за њим, те натоварише магарца. Онда обоје стадоше, посматрајући товар, магарца и кокоши. Поњекад, тренутно, сукобили би се њихови празни, тужни погледи, али би их брзо одвратили. Тако изгледаху као два кипа, који оличавају глад и немоћ! Најзад опет ће жена, као за себе:- Јадни ти смо, шта ћемо? За ово нећеш узети ни пет шестица, колико треба за брашно, а ја гологлава не могу на причешће, те ће се рећи да смо се и ми уписали!Пилипенда пусти глас, који је наликовао на режање љута пса, па избуљивши крваве очи на жену, запита кроз зубе:- А хоћеш ли да се упишемо у ту... ту... вјеру?- Сачувај Господе! - рече Јела устукнувши и прекрстивши се.Онда Пилипенда уђе у магарећи преградак и изнесе најбољу кокош.Јела, ужаснута, викну:- Па зар Пиргу? Хоћеш да продаш Пиргу?Пилипенда само рече: "Е, ја!" па дохвати дугачки штап и пође за магарцем.

шевар - трска

беневреци - уске сукнене 
панталоне 

крљати - померати се 
у разним правцима, 
комешати се
пура - каша од кукурузног 
брашна, качамак

шестица - стари аустријски 
новац у Хрватској
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во нећеш узети ни пет шестица,глава не могу на причешће, те ће се наликовао на режање љута пса, па апита кроз зубе:ту... ту... вјеру?стукнувшићиш.
а 
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Пут је водио мимо нову цркву. Пилипенда чу гдје га њеко озго зовну, али пљуну пут радника, па похита даље, преко њива.Кад стигоше на колски пут, Пилипенда се осврте на планину Динару, која се бијељаше од снијега: тужним погледом прелети цијело Петрово Поље, које се црњаше у сухомразици; погледа жалостиво на сеоца што се нижу по рубовима и учини му се да види како по равни лети она страховита утвара, која већ од четири мјесеца дави народ.То је било зими године 1843. Због необично слабе љетине, још с јесени, завлада глад по горњој Далмацији. Пред Божић мало која кућа имађаше њешто жита, а због слабог саобраћаја у оно вријеме, жито је споро долазило с мора у градове, а бездушни трговци ударише превелике цијене. Шумовити и сточни крајеви помагаху се којекако, продавајући дрва, хранећи се бијелим смоком, кољући стоку, продавајући је у бесцијење, али голо Петрово Поље, нити има шума, ни стоке! Кад се већ десило њеколико смртних случајева од глади, онда опћина дрнишка, којој припада Петрово Поље, стаде оправљати и градити путове, плаћајући раднике кукурузом. Снажан и вриједан радник, као што бјеше Пилипенда, могаше зарадити пола оке кукуруза на дан, а толико бјеше доста за њих двоје, јер већ крајем љета отидоше им оба сина у Приморје, у најам. Али након њеколико недјеља, опћина прекиде радове, а среска власт набави доста жита и поче га дијелити народу на два начина: католицима на почек (бива, да отплаћују на оброке у новцу, након нове љетине), православнима пак поче поклањати кукуруз, под погодбом да сваки кућни старјешина који буде примао исхрану мора пријећи у унијатску вјеру. Народ се смути. Агитација највише поче у К., гдје не бјеше друге вјере сјем православне. Стари изнемогли поп настојаше да оразуми своју паству, али баш знатније сељаке страх од глади нагна да се поунијате. То учинише капитан, ађунто, чауш (сеоски кнез, замјеник му и разносач службених листова) и још седам-осам домаћина. То се звало: "уписати се у царску вјеру!" Разумије се да је нововјерцима било забрањено улазити у православну цркву...Пилипенда је ишао ка граду за својим старим Куријелом, који је набадао танким ножицама, споро одмичући. Али га Пилипенда ниједном не ошину, нити га је икада тукао, јер му жао бјеше свога старога и оданога помагача у ратовању за опстанак. Пилипенда пожали и јадну Пиргу, која једном зараколи и залепета крилима, покушавајући да се отме. Он јој рече: "Еј, моја Пирго, жао ми те, али ми је жалије себе! Оплакаће те Јела, ље!"Дабоме да је Пилипенда на свој начин помало и размишљао о злом удесу, који снађе њега и остале и да је везивао на то њека своја кратка 

бели смок - млеко и 
млечни производи

ока - стара мера за 
течност, запремину и 
тежину (1, 28 kg)

унијатска вера - 
православна црквена 
организација која је 
унијом повезана са 
Католичком црквом
агитација - убеђивање у 
корист неке идеје
ађунто - помоћни, млађи 
чиновник
чауш - општински 
службеник

зараколити - 
закокодакати
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разлагања. То му се највише врзло по мозгу кад би тако за својим магарцем ишао у град, а све се натуривало у облику питања. Питао је Пилипенда бога:- Бого мој, зашто ти шаљеш глад на људе, кад је мени, јадном тежаку, жао и стоке кад гладује!? И зашто баш шаљеш биједу на нас тежаке, који те више славимо него Лацмани, сити и објесни!? Али, опет, хвала ти, кад даде да смо ми најсиромашнији најтврђи у вјери, те волијемо душу, него трбух!...У њеко доба Пилипенда чу иза себе тутањ корака; упореди се и пође с њим Јован Кљако. Бјеше то живолазан старчић, који је прије двадесет и пет година учествовао у шибеничкој буни против владике Краљевића, кад оно хтједе да поунијати православне Далматинце, а сад Кљако, под старост, ипак превјери! Назва бога Пилипенди и додаде:- А, јадан Пилипенда, смрзну ли се?- Валај да хоћу да се укочањим овђе, насред пута, не бих зажалио!- А јадан, а што ти... а што се ти не би уписао?Пилипенда одврати:- Валај, нећу, па сад цркао од глади! А нећете дуго ни ви сви, па да вам је цар поклонио цијело Петрово Поље!Кљаку и друговима му Пилипенда бјеше живи, оличени пријекор; ипак се насмија и поче извијати:- Ама, Пилипенда, болан, оразуми се и чуј ме! Не учинисмо ни ми то од бијеса, нити мислимо остати у поганији, него... знаш... докле изимимо, докле спасемо нејач и чељад, па онда ћемо лако!Пилипенда пљуну.- Ја не знам хоћете ли лако и како ћете, али знам да вам образ не опра нико, ни довијека, ни докле вам буде трага!Кљако се намршти, те ће опоро:- Блејиш, Пилипенда, али ћеш и ти бити унијат прије Ускрса!Пилипенда стаде и викну:- Ја се уздам у мога српскога Риста! Ако ће ми помоћи, хвала му, ако неће и онда му хвала, јер ми је све дао, па ми све може и узети, и душу! А ти...Кљако га прекиде.- Мучи, Пилипенда, ја сам царске вјере!- А, пасји сине - викну Пилипенда измахнувши штапином... - чекај да ти притврдим ту вјеру!Али Кљако побјеже.Онда Пилипенда, изван себе од гњева, свом снагом удари Куријела. Овај стаде, окрете главу и тужно погледа господара, а Пилипенда се постидје, па га обузе жалост, те сједе на перваз од цесте и заплака се!

тежак - сељак, 
земљорадник
Лацман - Италијан, 
Немац, представник 
свега што је 
западњачко
живолазан - живахан, 
чио, окретан, крепак

преверити - променити 
вероисповест, прећи на 
другу веру
укочањити се - 
смрзнути се од зиме, 
скочањити се

поганија - зли, опаки 
људи
нејач - немоћни, 
изнемогли (деца, 
старци)
чељад - укућани, 
чланови породице

перваз - руб, ивица

  Извор: Симо Матавуљ, 
Приповетке, Политика, 
2005, стр. 182-186.



РАД НА ТЕКСТУ

1. Одреди тему ове новеле. О чему се у њој говори? Које је време и место 
догађања описано у овој новели? На основу чега то закључујеш?

2. Прочитај део текста у коме је описана кућа у којој живи Пилипенда са 
женом Јелом. Да ли је опис куће у складу са описом ликова који у њој 
живе? 

3. Да ли Пилипенди одговара надимак који носи и зашто? 
4. Како је описана његова жена Јела и који проблем она има?
5. Какав је однос власти према свим верницима?  
6. Како се положајем и изгледом разликује православна од католичке 

цркве?
7. На који начин Пилипенда настоји да реши проблеме које намеће 

сиромаштво?
8. Какав је Пилипендин однос према животињама из његовог дворишта? 

Шта ти то говори о његовом психичком стању?  Зашто је Пилипенди 
лакше да открива емоције животињама него људима?

9. Какав је однос Пилипенде према Богу? Пронађи реченицу у којој се 
то види. Колико су тежак живот и неимаштина отуђили Пилипенду 
од вере и Бога? Пронађи у тексту социолошке, психолошке и језичке 
карактеризације ликова.

10. Да ли је Пилипенда частан и достојанствен човек? Која морална 
начела Пилипенда брани у сусрету са Јованом Кљаком?

11. Како живе људи који су променили веру и ком сталежу они припадају? 
Како на њих делује сусрет с Пилипендом?

12. Протумачи дубљи смисао ове новеле. Зашто је у савременом друштву 
важна верска толеранција? Образложи свој став. Да ли је вређање 
верских светиња израз демократичности?

13. Прочитај Појмовник у коме се говори о новели и у тексту пронађи 
елементе новеле и образложи их.

 ■ Далматинска  загора
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Симо Матавуљ (1852 - 1908) рођен је у Шибенику, у Далмацији. Био је 
учитељ у далматинским селима, живео у Црној Гори и у Београду. Писао је 
о животу људи у Далмацији, Црној Гори и Београду на реалистички начин, 
настојећи да наслика стварне људе и догађаје. Најпознатија његова дела су 
приповетке Поварета, Пилипенда, Пошљедњи витезови, Света освета, Ново 
оружје, као и роман Бакоња фра Брне. Матавуљ је класик наше реалистичке 
књижевности, мајстор приповедач, како га је назвао Иво Андрић.

 ■ Симо Матавуљ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

новела,  психолошка 
мотивација, 
унутрашњи монолог, 
унијаћење

Новела (итал. novella – новост) – краћа прозна творевина која 
приповеда о неком необичном догађају, са израженом поентом 
(истицање најзначајније мисли). Често је заснована на анегдотском 
заплету. Творац ауторске новеле је италијански писац Ђовани 
Бокачо. Он је написао збирку новела Декамерон.

Ауторску новелу одликује:
  сажето приповедање о једном значајном догађају из живота 
јунака који се догодио неочекивано;

  садржи један догађај, мањи број ликова и свих пет етапа у 
развоју радње (експозицију, заплет, кулминацију, перипетију и 
расплет);

  приповедање је временски и просторно ограничено;
  употреба унутрашњег монолога и тока свести доприноси 
емоционалном и психолошком приказивању ликова;

  до расплета долази нагло, изненадним обртом у нарацији.

Психолошка мотивација открива душевне особине лика, његов 
унутрашњи живот. Јунак изражава своја осећања, расположења 
и размишљања. Монологом и унутрашњим монологом изражава 
се стање свести и подсвести јунака. Међутим, јунаков карактер 
открива се и у његовим поступцима према другим ликовима, у 
дијалогу са њима и у односу према средини у којој живи. 

Унутрашњи монолог представља неизречено размишљање 
лика. Унутрашњи монолог је у првом лицу и испољава се у 
сложеним, најчешће безизлазним ситуацијама у којима се лик нађе. 
Употребљава се да би се истакло психолошко стање јунака (његове 
најинтимније мисли и осећања). Лик своја размишљања износи без 
логичког реда, онако како се јављају у његовој свести. 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

ПОЈМОВНИК
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Рани јади 
(избор)

Збирка Рани јади писана је техником мозаика, при чему уводна прича, 
С јесени кад почну ветрови, има функцију пролога, а завршна, Еолска харфа, 
епилога. Садржи деветнаест прича неједнаке дужине. У збирци доминирају 
кратке приче, а има и неколико приповедака (Замак осветљен сунцем, Из 
баршунастог албума, Ливада, Дечак и пас). Андреас Сам трага за својом 
прошлошћу и светом детињства, који је с временом нестао. 

Киш експериментишући формама приповедања успева да успостави везу 
између превазиђене реалности лика и његове актуелизације у свету приче. 
Полазећи од схватања да је потпуно неважно шта је стварни, а шта фиктивни 
свет, јер оно што је прошло заувек је неповратно нестало, Киш на различите 
начине експериментише приповедачким методама. Да би нагласио релативност 
сећања и утиска, писац користи унутрашњу перспективу приповедача који 
је удвојени лик (дечак и одрасли „дечак”), стапа две изражајне перспективе 
(прошло време у којем се радња дешавала и садашњи тренутак из којег се 
приповеда). Киш у неким причама приповедање организује као вид ускраћене 
перспективе (крњи дијалог у којем се даје само један глас, а други наговештава), 
користи псеудодокумента (писма, фотографије) и на тај начин сажима грађу. 

У причи која је пред тобом главни лик Андреас Сам трага за својом 
прошлошћу и успоменама, да би активирањем потиснутог препознао себе 
и вратио се идентитету који постоји још само у сећању. Не одричући се тог 
идентитета, него трагајући за собом као дететом, Кишов приповедач Андреас 
Сам покушава да оживи превазиђену реалност дечјег „ја”, да пробуди себе као 
дете у ономе што је заборављено и више реално није присутно, али постоји 
уграђено у његовом сећању.

Улица дивљих кестеноваГосподине, да ли бисте знали да ми кажете где се налази Улица дивљих кестенова? Не сећате се? А мора да је негде овде, имена се више и не сећам. Али знам поуздано да је негде овде. Шта кажете, нема овде нигде улице с дрворедом кестенова? А ја знам, господине, да она ту мора да постоји, немогуће је и да успомене толико варају.Да, још пре рата ... На углу се налазила школа, а пред школом артешки бунар. Не мислите, ваљда, да сам све то измислио. У тој школи сам ишао у први разред, а пре тога у забавиште. 

Данило Киш
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Учитељица се звала госпођица Фани. Могу вам, господине, показати једну фотографију где смо сви на окупу: госпођица Фани, наша учитељица, да, тај што седи поред ње, то сам ја, Андреас Сам, моја сестра Ана, Фреди Фукс, вођа наше банде... Да, господине, одлично, сада сам се сетио. Улица мора да се звала Бемова улица, јер ја сам био борац у банди чувених бемоваца, чији је вођа био Фреди Фукс (звани Аца Дугоња), Фолксдојчер. Сјајно, господине, да није било овог нашег разговора, ја се уопште не бих сетио да се та улица звала Бемова улица, по чувеном пољском генералу, четрдесетосмашу. Да ли вам, можда, господине, то име говори нешто: Бем, Бемова улица? О, да, извините, наравно ви се не можете сетити уколико нисте ту живели пре рата, но бар бисте могли знати да ли има ту негде нека улица са дрворедом дивљих кестенова. Ти су кестенови цветали с пролећа, тако да је цела улица мирисала помало отужно и тешко, осим после кише. Тада је, измешан са озоном, мирис дивљег кестеновог цвета лебдео свуда наоколо.Ох, ја сам се запричао, опростите, мораћу да питам још неког, мора да има неког ко ће се сетити те улице, пре рата се звала Бемова, а била је засађена дрворедом дивљих кестенова. Зар се не сећате, господине? Ни ви? Ето, све што још могу да вам кажем, то је да је на углу био један бунар, артешки, испред школе. У близини је била касарна, ево, иза угла, на другом крају улице. Ми, деца, дотле смо смели да одлазимо. Ту саобраћај није био жив. А на углу, код касарне, почињале су шине (мали жути и плави трамваји). Да, господине, заборавио сам вам рећи да је поред дрвореда кестенова, с десне стране, било уочи рата ископано склониште, у цикцак. Ту је боравила наша банда. Да вам, можда, тај податак неће помоћи да се сетите: било је ископано велико склониште. Наравно, свуда је било склоништа, али добро се сећам да дивљих кестенова није било осим у нашој улици. Наравно, све су то детаљи, но хоћу само да вам кажем да се сасвим поуздано сећам да је та улица била засађена дивљим кестеном, а ово, господине, ово је багрем, а бунар нигде не видим, па ипак ми се чини да је то немогуће, можда сте ви погрешили, мора да се нека друга улица звала Бемова, ова ми се чини премала. Уосталом, хвала вам, проверићу. Закуцаћу на нека врата и питаћу: Да ли се ова улица пре рата звала Бемова улица, јер све ми је то врло сумњиво, господине, не верујем да би толика кестенова стабла нестала, макар би једно остало, дрвеће, ваљда, има дужи век, кестенови, господине, не умиру тек тако.Ето, не верујем, госпођо, својим очима. Нико није у стању да ми објасни где су нестали ти кестенови, и да није вас, ја бих посумњао да 
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сам све то измислио или сањао. Јер, знате, тако је то са успоменама, човек никад није сигуран. Велико вам хвала, госпођо, идем да потражим кућу у којој сам живео. Не, хвала вам, више бих волео да будем сам.Онда он приђе једним вратима, мада то нису била она врата, и притисну звонце. Извините, рече сасвим обичним гласом, да ли ту станује Андреас Сам? Не, не, рече жена, зар не умете да читате? Овде станује професор Смердел.Да ли сте сигурни, понови он, да овде не станује Андреас Сам? Пре рата је становао овде, знам поуздано. Можда се сећате његовог оца? Едуард Сам, с наочарима. Или се, можда, сећате његове мајке. Марија Сам, висока, лепа, врло тиха. Или његове сестре, Ана Сам, увек с машницом у коси. Ето, видите, онде где је она леја с луком, тамо је био њихов кревет. Видите, господо, ја се сасвим добро сећам. Ту је стајала шиваћа машина његове мајке, Марије Сам. Била је то сингер машина, с ножном педалом.О, ништа не брините, госпођо, само евоцирам успомене, знате, после толико година све нестаје. Ето, видите, на мом је узглављу израсла јабука, а сингерица се претворила у бокор ружа. Од кестенова, пак, госпођо, видите, нема ни трага. То је зато, госпођо, што кестенови немају своје успомене.Чули сте, куће нема. На мом је узглављу израсла јабука. Једно квргаво, повијено стабло без плода. Соба мог детињства претворила се у леју с луком, а на месту где је стајала сингерица моје мајке – бокор ружа. Поред баште се уздиже нова троспратница, у њој станује професор Смердел. Кестенове су посекли, рат, људи или просто – време.А ево шта се ту збило, у Бемовој двадесет седам. Пре двадесетак година, које сам хтео да прескочим једним лирским скоком унапред. Улази мој отац, два-три месеца по нашем одласку, у кућу број 27 у Бемовој и износи наше ствари: два ормара, два кревета, сингерицу моје мајке. Кад су изнели и последњи део намештаја, а то је био онај отоман у којем певају федери, ево – госпођо Смердел, ја још увек с вама говорим – шта се збило: „Када смо изнели и последњи део намештаја, драга моја Олга, а то је био онај отоман у којем певају федери, кућа се срушила као кула од карата. Не знам ни сам каквим сам чудом успео...” (Из писма Едуарда Сама, мога оца, својој сестри Олги Сам-Урфи.)Сада је ту посађен лук, лепи зелени празилук, госпођо...
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ПОЈМОВНИК

Шта мотивише главног јунака да оде у Улицу дивљих кестенова? 
Објасни за чим он трага. Чега се сећа? До каквог сазнања долази?
У ком лицу приповеда јунак на почетку приче? Покажи у тексту 
глаголске и заменичке облике који упућују на прво, друго или треће 
лице. Ко казује причу? 
Зашто Андреас Сам о себи говори у трећем лицу? Пронађи у тексту 
примере када он то чини. Какав утисак изазива такво приповедање? 
Шта се збива са наратором у тренуцима када се појављују описи? На 
који начин опис врши карактеризацију јунака? Какав утисак изазива 
појављивање и ишчезавање наратора? У каквим се ситуацијама 
зачињу и воде дијалози? Која је функција редукованог дијалога? 
Када се и зашто уводи унутрашњи монолог у приповедање? До 
каквог сазнања долази Андреас Сам?

Наратор или приповедач је неутрално лице које казује причу. 
Он је „посредник” између писца и догађаја о којима се говори. Он 
приповеда о некој радњи, објашњава и тумачи догађаје у епском 
делу. Посебно наглашеним детаљима истиче особеност ликова, 
омогућава увид у унутрашњи свет јунака и наглашава динамичност 
радње. Када је приповедач (наратор) истовремено и учесник 
у догађајима (лик у причи), он приповеда у првом лицу (ја сам 
доживео...). Не треба га поистовећивати с писцем (грађанском 
особом) који је дело написао. Међутим, када је приповедач 
посматрач догађаја, али не и учесник, он приповеда у трећем лицу 
(он је доживео; она је доживела; они су доживели...). 

Доживљајни приповедач учествује у радњи и догађаје 
представља из свог угла. Он приповеда о себи субјективно (лично), 
увек у првом лицу.

Приповедача виде и онако како он сам себе види и онако како 
га неко са стране може видети.

1.

2.

3.

4.

РАД НА ТЕКСТУ
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 ■ Данило Киш

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Андреас Сам, 
приповедање, 
доживљајни 
и свезнајући 
приповедач

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Данило Киш (1935–1989), српски књижевник и преводилац. 
Збирка Рани јади (1969) с романима Башта, пепео (1965) и Пешчаник 
(1968) чини део породичног циклуса у којем лик Андреас Сам трага за 
својом прошлошћу и успоменама. Киш је поред наведеног породичног 
циклуса аутор и збирки прича: Гробница за Бориса Давидовича (1976), 
Енциклопедија мртвих (1983). 

Свезнајући приповедач је наратор који све зна о својим 
ликовима и ономе што им се догађа, како се осећају, о чему 
размишљају. Он приповеда и у првом и у трећем лицу.

Модерно приповедање у првом лицу заправо садржи 
непрестано смењивање доживљајног и приповедачког ја, 
оног ја које приповеда и оног о коме се приповеда. Тиме писац 
омогућава читаоцима да Андреас Сам, који се у првом делу приче 
распитивао код пролазника о Улици дивљих кестенова, пред 
вратима професора Смердела о себи говори као да је неко други. 
Са преласком на приповедање у трећем лицу приповедач прелази 
са говорникове на сабеседникову тачку гледишта и тиме омогућује 
читаоцима да га сагледају субјективно (изнутра) и објективно 
(споља). Андреас говори о себи у трећем лицу као да заузима 
позицију госпође Смердел. То је било неопходно зато што Андреас 
пред вратима и тражени Андреас Сам нису исто. Андреас је кренуо 
ка улици свог детињства да би у њој открио и препознао себе као 
дечака. Пошто у томе није успео, он говори о себи у трећем лицу. 
Киш омогућава приповедачу да посебним наративним поступком 
– преласком на приповедање о себи у трећем лицу – истакне то 
искуство. На тај начин приповедач сумира прошлост.
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 ■ Еурипид (484–406. пре н. е.)

 ■ Софокле (495–406. пре н. е.)

 ■ Есхил (525–456. пре н. е.)

Драма

Реч рама је грчког порекла и означава радњу. Уз лирику и епику, драма је један од три књижевна рода. Непосредно приказује догађаје на сцени. Ликови се у драми исказују дијалозима и монолозима. Смењивање реплика међу јунацима доприноси динамичности радње. Циљ је достизање високог степена илузије стварности. То се постиже сценским приказивањем конфликта или ситуација насталих међу карактерима које илуструју глумци било говором, било мимиком и гестом. Трајање позоришне представе је ограничено, те радњу драме одликује изразита згуснутост и усредсређеност на догађаје. За развој драмске књижевности пресудну улогу имао је настанак античке трагедије у Грчкој у 5. и 4. веку пре н. е. У антици су неговане две драмске врсте: трагедија и комедија. Драмске свечаности су биле веома посећене. Одигравале су се у огромним амфитеатрима под отвореним небом. Највећи антички драмски писци били су: Есхил, Софокле и Еурипид.
Одлике драме  Драма се изводи у позоришту, на сцени. То су књижевна дела писана за сценско извођење. Постоје и драме писане само за читање.  Драма је вишеструко условљена позориштем. Поред аутора драмског текста, значајну улогу у постављању позоришног комада на сцену имају и редитељ, глумац, сценограф, костимограф и други. Структура драмског текста у великој мери је одређена типом позоришта и обликом позоришне сцене (велика сцена, мала сцена). Тако се разлике између античке трагедије и Шекспирових драма тумаче делимично и разликама између Дионисовог театра у Атини и лондонског „Глоб” театра.   Сукоб ликова је основни покретач драмске радње. Он покреће драмску радњу и развија драмску напетост. 
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протагонист – у античком 
позоришту то је први од три 
глумца, који има најзначајнију 
улогу у драми
реплика – текст једног од 
учесника у драмском дијалогу

 ■ Глумац трагичар, 
детаљ из Херкуланума, 
Национални археолошки 
музеј у Напуљу

 ■ Проба грчке сатирске 
игре, мозаик из Помпеје, 
Национални археолошки 
музеј у Напуљу

  У античкој драми ликови су се делили на протагонисте и антагонисте. А он (грчки „вербални конфликт”) означава драмски сукоб као окосницу драмске радње.  Драмска лица своје мисли, ставове и осећања исказују у дијалогу (разговору с другим ликовима) и монологу (лик размишља наглас и разговара сам са собом).  Дијалошка форма представља основно жанровско обележје драмског текста. Репликама глумци „подражавају” туђи говор и помоћу невербалних средстава (интонација, гестови, мимика) граде уверљиве драмске ликове. Нису сви дијалошки текстови истовремено и драмски текстови (нпр. Платонови „дијалози”).   Драмски дијалог је изразито експресиван и емоционалан. Драмски јунак (persona dramatis) говором и радњом исказује своје мисли и осећања. Његовим мислима, осећањима и поступцима супротстављене су мисли, осећања и поступци антагонисте. Отуда драмски дијалог нужно има улогу неговања сукоба (конфликта) као окоснице драмске радње. Целокупни унутрашњи свет жеља, мисли, стрепњи, емоција, психолошких подстицаја и етичких норми представља се и приказује у драми јунаковим говором и поступцима. Из изговорених реплика драмских јунака откривамо и њихову прошлост, те драмски говор обично има и функцију да реконструише живот јунака на сцени.   Драмска радња неизбежно садржи у себи и елементе неке приче. Али је „прича” непосредним чињењем јунака у драми претворена у живу и непосредну радњу.  Често је у драми представљен само најдраматичнији (завршни) исечак живота јунака (Едип, Антигона). Епизоде су у драми сведене на најмању могућу меру. На сцени се представља јединствена и заокружена радња.   Композиција драме је чврста, целовита и усмерена на основне линије развоја радње.   Драмска радња (развој догађаја) одвија се у пет етапа: експозиција (уводни део драме), заплет (разговор ликова и могући сукоб који покреће радњу), кулминација (врхунац сукобљавања ликова), перипетија (неочекивани преокрет) и расплет (завршни део драме).
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 ■ Сцена из трагедије, 
зидна слика из Помпеје, 
Национални археолошки 
музеј у Напуљу

105

 ■ Тесписова кола, детаљ 
са античке вазе

  Кулминација представља врхунац сукоба протагонисте и антагонисте. Настаје као последица развоја велике драмске сцене, у којој је напетост достигла највишу тачку.   Драма се дели на чинове, слике (промена изгледа позорнице – декора) и призоре (сцене – када се појави ново лице на позорници).  У дидаскалијама су наведена важна упутства о изгледу сцене, покретима и изразима ликова у драми, месту и времену у којем се радња одвија.  Класична драма обично је подељена на чинове (изузев једночинке), а њена структура обухвата: експозицију, заплет, кулминацију, перипетију и расплет.   Драма је вековима писана само у стиху. Данас се пише већином у прози.
Драмске врстеТри најзначајније драмске врсте јесу: трагедија, комедија и 
драма у ужем смислу. 
ТрагедијаТрагедија је драмска врста у којој главни јунак трагично страда иако је невин и без кривице. У најширем смислу речи он је жртва властите несрећне судбине. Он поседује моралну надмоћ над другима и његов трагични крај је коначна цена коју плаћа за сопствену доследност.  Настала је из обредних песама и игара које су се изводиле на свечаностима посвећеним богу Дионису, грчком богу вина и животних радости. За настанак трагедије заслужан је Теспис, који је увео дијалог између глумца и хора на сцени. За развој античке трагедије значајно је Есхилово увођење другог глумца, Софоклово увођење трећег глумца, усавршавање маски и сценографије. Трагедије су се приказивале на драмским такмичењима за време дионизијских свечаности и игара. 
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 ■ Сцена из позоришне представе Ромео и Јулија, Народно позориште у Београду

Одлике трагедије  Главни јунак трагедије (протагониста) има изузетне особине. Oн се сукобљава са другим јунацима и својом околином због неких идеала које супротстaвља стварности, због верности неким моралним начелима. Његова трагична кривица није намерна погрешка већ резултат судбинске заблуде (трагични јунак).  Развој радње је логичан. Догађаји су повезани и произлазе један из другог (јединство радње).  Правило о јединству времена увео је Аристотел са захтевом да се радња комада одигра у току једног дана или да се поклопи са трајањем извођења драме („трагедија нарочито иде за тим да јој се радња изврши за један обилазак Сунца”).  Трагичку кривицу ствара погрешна јунакова процена ситуације, забуна и несвесна реакција изазвана његовим темпераментом (Едипово убиство оца, Креонтова осуда Антигоне).
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  Гледање трагедија је, према мишљењу Аристотела, имало позитиван утицај на публику, која се тугујући због страдања главног јунака душевно прочишћавала (катарза).  Радња трагедије се од ренесансе одигравала у једном месту. То правило је поставио Лодовико Кастелветро, и познато је као јединство места.  Све до 17. века трагедија је писана у стиховима.
КомедијаКомедија је драмска врста у којој се на различите начине приказују комични јунаци, који својим говором, поступцима, неприлагођеношћу ситуацији и односом према другим ликовима изазивају смех. Разликују се подсмешљиви, доброћудни, ведри, обредни, цинични и други типови смеха.
Одлике комедије  У комедији се полази од реалистичког приказивања живота, људских мана и недостатака на духовит начин.   Смисао комичног почива на нескладу између жеља јунака и немогућности да те жеље оствари. Сазнање комичког јунака долази на самом крају комедије.   Сматра се да се комедија зачела из шала и песама које је после гозби и дионизијских свечаности збијала весела дружина комос.  Врсте комедије су: комедија интриге, комедија карактера, комедија ситуације и комедија нарави.
Комедија интригеУ комедији интриге најважнији је заплет који је вешто вођен разговором (на основу неке интриге у коју је јунак укључен). Заснива се на неспоразуму, забуни, непажњи и расејаности јунака. Ликови доспевају у неочекиване ситуације услед околности које су познате гледаоцу, али не и њима самима. Комика је последица изненађења (долази до замене једне особе другом или замене ствари, што изазива низ забуна у делу). Има за циљ да забави и развесели. Комедија интриге је блиска комедији ситуације и најчешће се поистовећује са њом. У српској књижевности неговао ју је Коста Трифковић (Љубавно исмо, Чес и ам), a у хрвaтскoj књижeвнoсти Maрин Држић (Нoвeлa oд Стaнцa) и др.
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Комедија карактераВрста комедије у којој се на духовит начин осуђују мане главног јунака и његови поступци (помодарство, тврдичлук, дволичност, малограђанштина, примитивизам) назива се комедија карактера. Комични јунак је у центру пажње. Преувеличане су мане главног лика, а комични ефекти постижу се његовим суочавањем са другим ликовима, који стварају заплет користећи се тим његовим особинама. У обликовању комичног карактера мора се водити рачуна о томе да негативне особине и комични недостаци, који изазивају смех, не пређу у пороке који изазивају одбојност и гнушање. Комични јунаци су хвалисавци, тврдице, сујетни људи, страшљивци у свакодневном животу, стари људи који би хтели да су млади, мужеви-папучари, зле жене и сл. Комедије карактера су писали Шекспир (Укроћена 
оро а ), Молијер (Твр ица, Уображени болесник, Грађанин 
лемић), Марин Држић (Дундо Мароје), Јован Стерија Поповић (Покон ирена иква, Кир Јања, Зла жена) и Бранислав Нушић (Наро ни осланик, Гос ођа минис арка).
Комедија наравиКомедија нарави исмева навике, обичаје и схватања одређене генерације, друштвене групе или епохе. Комедије нарави су писали Молијер (Мизан ро , Учене 
жене), Јован Стерија Поповић (Ро ољу ци, Бео ра  нека  и 
са , Жени ба и у а ба) и Бранислав Нушић (Сумњиво лице, Др, 
Ожалошћена оро ица). Назива се и друштвена комедија.
Комедија ситуацијеКомедија ситуације је врста комедије која се заснива на неспоразуму (нпр. поступци и речи једног јунака могу одговарати и другом јунаку). Комедија ситуације почива на брижљиво припремљеним ситуацијама у које лик доспева. Лик се доводи у смешну ситуацију (један лик разговара с другим мислећи да је он неко други). Ситуација постаје комична када дође до замене улога и неочекиваног обрта ситуације. Ситуација се увек окреће против лица које је ствара. Комедију ситуације карактерише понављање истих призора с различитим учесницима, дублирање (удвајање ликова), замена улога, обрт ситуације и комика речи (извртање речи и реченица, игра речи, смешна имена јунака, иронија, досетке). У Избирачици Коста Трифковић је посебно истакао комичну си уацију и за ле .
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Драма у ужем смислуДрама у ужем смислу приказује живот који је стилизован у драми и представљен је ни трагично, ни комично, већ озбиљно. Приказују се теме из свакодневног живота на озбиљан начин. Ликови су обични људи. Драмска напетост се заснива на сложеном проживљавању ликова. Писана је једноставно и природно. Настала је у савремено доба. 
Покојник Бранислава Нушића је драма у ужем смислу кao и 

Гoспoдa Глeмбajeви Mирoслaвa Крлeжe.
Драмске подврстеПоред трагедије и комедије, разликујемо низ подврста као што су: историјска драма, мелодрама, радио-драма, драма за децу, једночинка, монодрама, драма за читање (Гетеов Фаус ) и друге.
Драма и позориште

Позориште, или театар (грчки theatron, у значењу гледати), означава истовремено и позоришну уметност и зграду у којој се одвија позоришна представа. Драмска уметност почива на одређеним драмским конвенцијама. 
Античка драма по правилу почиње прологом („уводним говором”), у коме глумац монологом или пак у дијалогу са другим глумцима уводи публику у драмску радњу. После тога ће на сцену ући хор, са „улазном песмом” (парода), која се дели на 

строфу и антистрофу. 
Еписодије су дијалошке партије које развијају радњу. Песме хора између еписодија имају улогу коментарисања радње. Хор ће на крају отпевати „излазну песму” (ексода), што ће означити силазак глумаца са сцене. 
Техником извештаја, тј. функцијом гласника у античкој драми омогућавало се сазнање о догађајима који су се десили на неком другом месту или у неко друго време. Дугим говором 

ласника избегавало се представљање физичких радњи (боја, убиства и сл.) на сцени. Грчки богови су се неочекивано појављивали на сцени у пресудном тренутку да би разрешили сукоб. Таква изненадна помоћ у драми назива се deus ex machina (лат. бо  из машине).

  Литература: Речник 
књижевних термина, Београд, 
Нолит, 1992; Зденко Лешић, 
Теорија књижевности, 
Београд, Службени гласник, 
2008; Иво Тартаља, Теорија 
књижевности за средње 
школе, Београд, Завод 
за уџбенике и наставна 
средства, 1998; Владимир 
Проп, Проблеми комике 
и смеха, превео Богдан 
Косановић, Нови Сад, 1984.
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Покондирена тиква
(одломак)

ДЈЕЈСТВО IПОЗОРИЈЕ 1.ФЕМА и ЕВИЦА
ФЕМА: Jеданпут за свагда, ја нећу да си ми таква као што си досад била. Какве су ти те руке, какав ти је образ испуцан и изгрђен, канда си од најгоре паорске фамилије. Опет ти кажем, девојко, ја оћу ноблес у мојој кући. ЕВИЦА: Али забога, мајко, није ли ме и покојни отац учио да није срамота радити? ФЕМА: Шта твој отац, он је био, да ти кажем, простак, није разумевао ни шта је шпанцир, ни шта је журнал. Зато је бог створио пединтере да они раде, а ми да држимо у једној руци звонце, а у другој лепезу. ЕВИЦА: Ја сам и код ује радила. ФЕМА: Твој уја... Јес’ чула, како те није срамота тако што говорити! Какав уја? Немаш ти никаквог од рода чизмара. ЕВИЦА: Зар он није ваш брат? ФЕМА: Девојко, ти ваљда ниси сасвим изгубила мозак. Ни толико не можеш да расудиш да он мој брат бити не може. Ко је јошт видио да ја овако у бело обучена пођем с њиме издртим, и јадним; црне му се руке, никаква резона не зна,... видиш, и сама се од њега гадиш. ЕВИЦА: Није тако, мајко. ФЕМА: Каква мајка, ваљда ми није седамдесет љета! Зар ти ниси чула да кћери кажу својој матери мамица? 

покондирена тиква (израз) 
– особа која због свог 
богатства себе сматра 
много образованијом и 
паметнијом него што јесте
дејство – чин (део драме, 
позоришне представе)
позорије – призор, сцена (у 
драмској радњи), промена 
личности на позорници
ноблес – отмено, 
господствено понашање, 
углађеност; отмен свет, 
господа
шпанцир – шпацир, шетња
журнал – лист који излази 
повремено; овде: модни 
часопис
пединтер – слуга, 
послужитељ
издрт – поцепан
резон – разум, памет, 
разборитост, увиђање

Јован Стерија Поповић

Фема је била жена опанчара. Када јој је муж умро, одлучила је да живи по 
моди. Помодарство је било честа појава у грађанском друштву Војводине 
почетком 19. века, које се обогатило и почело да се преко сваке мере 
поводи туђинским утицајима. Циљ му је био да опонаша високе бечке и 
париске кругове у говору, одевању и понашању. Стерија и други наши писци 
у својим делима исмевали су ту појаву. 
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ЕВИЦА: Али кад сам се тако научила. ФЕМА: То те је научио тај твој уја и други њему подобни; но ја теби кажем, девојко, учи се по моди говорити ако мислиш да останеш моја кћи. ЕВИЦА: Мени је уја... ФЕМА: Опет она уја? Јесам ли ти казала једанпут да он нама не може бити род? Шта ћеш код њега, да му переш судове? Погледај какве су ти руке, кукавицо, канда си најгора паорентина. Нек најми слушкиње ако је рад имати послуге, а не да му ти диринџиш. ЕВИЦА: Он ме нигда није терао радити, али ја сама имам вољу. ФЕМА: Ето ти, исти отац! Тако је и он имао то лудило у глави да ради, па да ради. Нити мари какве се аљине носе; нити како се господа унтерондлују. Иди, кукавицо, на огледало, погледај се каква си, стојиш као ступа, без мидера и неутегнута. ЕВИЦА: Ја не могу мидер да трпим, кад се заптијем у њему. ФЕМА: Така дрнда и не може, него које су добро воспитане. (Затеже се.) Ја могу, видиш, а теби је тешко. ЕВИЦА: Кад се стегнем, морам да стојим као укопчана, не могу да се сагнем, нити што да приватим. ФЕМА: И не треба, зато ти стоје два пединтера за леђи, нек они раде. ЕВИЦА: А зашто ми је бог дао руке? ФЕМА. Видиш да си мућурла: да се белиш, да се китиш, да чешаљ намешташ како ти је воља, зато је бог ноблесима руке дао, а не да вуку плуг. (Дува у прсте.) Не знам, не знам како ћу те воспитати: француски не знаш, не знаш правити компламенте, а колика си; сад те морам од азбуке репарирати. ЕВИЦА: О, мајко, сад је доцкан. ФЕМА: Ја знам, ал’ ко би смео споменути док ти је отац био жив? Он друго није знао него да тече, да седи код куће, као баба, не марећи ни шта је то пукет, ни шта је кокет. Ево, новаца је оставио доста; али шта то помаже кад је оставио после себе краву. Богзна шта би од мене било, да нисам од натуре на господство створена. Но јошт није доцкан, моја лепа Евицкен, само се ти на мене угледај, пак се можеш јошт колико-толико поправити. ЕВИЦА: (Ах, боже, шта ће јошт од мене бити?) 

подобан - сличан, налик
диринџити - тешко, 
напорно радити, ринтати, 
диринчити
унтерондловати се - 
погрешно изговорена реч 
унтерхалтовати се, која 
значи: забављати се
ступа - стуб, бандера
мидер - део женске 
одеће од еластичног 
материјала који служи за 
стезање, утезање струка 
и кукова, стезник
заптити се - почети 
тешко дисати, гушити се 
услед утезања, стезања
дрнда - 1. дебела, 
здепаста женска особа 2. 
лоше и неукусно обучена 
девојка
мућурла - велика будала, 
луда
компламент - погрешно 
изговорена реч 
комплимент, која 
означава израз 
учтивости и поштовања 
исказан ласкавим 
речима и  похвалама
репарирати - поправити, 
поправљати
тећи - стварати, стицати
пукет - неправилно 
изговорена реч букет
кокет - женска особа 
која жели да се својим 
понашањем и изгледом 
допадне мушкарцима, 
кокета
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ПОЗОРИЈЕ 2.ВАСИЛИЈЕ, ПРЕЂАШЊИВАСИЛИЈЕ: Добро јутро желим, мајсторице. ФЕМА: Каква је ово свиња? (Чепећи се.) драги мој, где си ти тај епикет научио да у собу ноблеса уђеш без куцања, без компламента? Знаш ли ти да могу таки на пединтере повикати да те чак на сокак истерају? ВАСИЛИЈЕ: Ја не знам шта ви говорите, мајсторице. ФЕМА: Рифтик, рифтик, он неку мајсторицу тражи. ВАСИЛИЈЕ: Шта је то? Евице, шта је твојој матери? ФЕМА: Драги мој, ово није Евица, ово је фрајла мамзел. Код ноблеса се не говори ти, него милостива госпођа. ВАСИЛИЈЕ: Забога, гди сам ја? ФЕМА: Ти си кућу помео, драги мој. Ти си може бити тражио просте људе, пак си дошао код ноблеса. ВАСИЛИЈЕ: Та ја нисам луд; колико сам пута долазио док је јошт и покојни мајстор живио. ФЕМА: Рифтик, опомињем се, кад је тео за пединтера стати. ВАСИЛИЈЕ: Какав пединтер, кад сте ми обећали Евицу? ФЕМА: Шта, мамзел теби обећала? То је гурбијанство. Јокан, Јокан, кумте писли хер, вирфте гурбијана хинауз. ВАСИЛИЈЕ: Та немојте се шалити, мајсторице, него ја сам дошао да питам какве ћемо аљине за Евицу. ФЕМА (подбочи се): Молим те, кажи ми, с ким мислиш ти да говориш? ВАСИЛИЈЕ. Зар ви нисте Фема, покојног мајстор Пере опанчара жена? ФЕМА: Ја опанчарова жена, у ови аљина опанчарица? Ах, саме даске морају од жалости плакати! ВАСИЛИЈЕ: Али забога, колико сте ме пута назвали вашим зетом? ФЕМА: Ти мој зет, с овим издртим лактовима? Сад ће ме сместа грозница уватити. ВАСИЛИЈЕ: Али забога, мајсторице... ФЕМА: Та триста те врага однело, нисам ти ја никаква мајсторица... Таки ми се вуци испред очију, немој ми смрадити собу с твојим аљинама. ВАСИЛИЈЕ: Слатка мајсторице... 

пређашњи - који је био 
пре, раније
чепити се - упадљиво 
се понашати, 
пренемагати се, 
кочоперити се
епикет - погрешно 
изговорена реч 
етикета, која означава 
етикецију, начин 
отменог, углађеног 
опхођења у друштву 
рифтик - погрешно 
изговорена реч рихтиг, 
која значи: заиста 
тачно
фрајла - назив у 
грађанском друштву 
за неудату девојку, 
госпођица
помести - овде: 
збунити се, преварити 
се, побркати
мамзел - погрешно 
изговорена реч 
мадмазел, што значи: 
госпођица
гурбијанство - 
погрешно изговорена 
реч грубијанство
кумте писли хер, 
вирфте гурбијана 
хинауз - немачки 
Commt bishcen her, 
wirft den Gorbian hinaus 
- дођите часком овамо 
и избаците овог грубог 
човека
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ФЕМА (увати га за руку): Марш из моје куће, тражи мајсторице код твога оца, а не код ноблеса. Ух! (Наједанпут га пусти.) Ух! усмрдила сам руку (дува у руку, пак је после брише марамом), сад је морам три дана прати, док је опет у ноблес доведем. ВАСИЛИЈЕ: Мајсторице, то није лепо од вас. ФЕМА (полети на њега, пак се опет тргне): Вуци се, кад ти кажем, из моје куће, или ћу таки пандуре дозвати. ВАСИЛИЈЕ: Нисам се надао да ћете ме с пандури терати. ФЕМА: С пандури, дакако, с пандури се терају они који чест ноблеса дирају. (Евици.) Шта си стала, те га не тураш из собе. ЕВИЦА: Али, слатка мајко, ово је наш Васа. ФЕМА: Наш Васа, паорска траго! Оћеш да се љубиш с њиме? (Василију.) Напоље се вуци! ВАСИЛИЈЕ: Забога, мајсторице, имате ли душе? ФЕМА (пође, пак се тргне): Ух, што не смем да му се приближим, да га сама истерам. Али чекај, безобразник! (Узме лепезу, па га почне с њом турати.) Напоље из моје куће! ВАСИЛИЈЕ: Слатка мајсторице, само још једну реч. ФЕМА: Кест машир, марш! (Истура га.) Безобразник један, опоганио ми лепезу. Сад је морам поклонити Анчици. ЕВИЦА: Ах! ФЕМА: А шта ти ту уздишеш? Паорентино, повела си се за којеким, па и не гледаш шта је нобл. На мене гледај, ако мислиш да штогод буде од тебе, а не на којекакво ђубре. 
ПОЗОРИЈЕ 8. МИТАР, ПРЕЂАШЊЕ МИТАР: Помози бог, Фемо. ФЕМА: И овај је дошао да ми смради нос. (Метне мараму на нос, па се окрене огледалу.) МИТАР: Фемо, шта је теби? Шта си се нарогушила као патак? ФЕМА: Коми фо! Коми фо! Данас имам једну особиту визиту. Јокан, ауфшпонен. (Оде.)

чест - част, морална 
исправност, углед, 
поштовање, уважавање
турати - померати силом 
с једног места на друго, 
гурати
трага - род, пасмина 
(обично у погрдном 
значењу)
паорентина - паор, 
сељак, сељачина
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а му се приближим, Узме лепезу, па га
у реч. разник један,Анчици.

вела си се загледај, ако акво ђубре.

тне 
шила 
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МИТАР: Шта је овој мојој сестри! Гди је Евица? АНЧА: У башти. МИТАР: Иди је зови. (Анча отиде.) Ког врага, ил’ је полудила или се чини. Какве су то речи: мико! мико! Канда краве ваби. ПОЗОРИЈЕ 9. ЕВИЦА, МИТАР МИТАР: Девојко, шта је твојој матери? ЕВИЦА: Ах, ујо, она канда није при свести, гледајте шта је урадила с кућом. МИТАР: Ја видим промену, али не знам зашто; та, ни шест недеља нема откад ти је отац умро. ЕВИЦА: Она оће да је код ње све као код највеће господе. Псује ме и грди што радим, него каже да се накитим, па да седим. МИТАР: О, слута једна, а је л’ она седила док ти је отац био жив? Он се, бог да му душу опрости, кињио и живот прекраћивао да вам што више прибави, а гледај ти сад ове, оће да утамани кућу. А, другојаче ћу ја с њоме почети! ЕВИЦА: Грдила ме и ружила што сам била код вас, и што сам радила. МИТАР: Да шта, и тебе да воспита као што је она? Безобразница, видила оно мало крајцара, па оће да спири. ЕВИЦА: Некаква госпођа Сара долази, пак је тако учи. Све кажу да нисам воспитана како ваља. МИТАР: Кад ниси воспитана, а ти ћеш ићи са мном. ЕВИЦА: Ја не смем, ујо, у вашу кућу улазити. МИТАР: Зашто? ЕВИЦА: Запретила ми је страшно, зашто каже да нема брата чизмара. МИТАР: Шта, та покондирена тиква! А шта јој је отац и муж био, нису ли поштени мајстори били као и ја? Ајде ти са мном, па само нека дође по тебе, пребићу јој обадве ноге. ЕВИЦА (мазећи се): Ах, ујо! МИТАР: Но, шта ти је? ЕВИЦА: Ах, мој Василије! И њега је отерала. 

коми фо – (искв. франц.) 
на свом месту, као што 
треба
ауфшпонен – упрегнути 
коње у кола
вабити – мамити 
животиње нарочитим 
узвицима
слута – глупа жена
кињити – задавати 
тегобе, мучити некога
утаманити – уништити, 
истребити
крајцар – ситни 
аустријски бакарни новац
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МИТАР: Моја ћерко, јест да је Василије добар, и да је и твој отац јошт намислио да те за њега да, али ја ти то не могу допустити, а ни за што друго него што је сирома. (ЕВИЦА плаче.) МИТАР: Но, но, ти плачеш? ЕВИЦА: Није ли мој отац и млоги други људи, нисте ли и ви сами били оскудни кад сте се женили, пак ето сте, фала богу, стекли! Мој је Василије вредан. МИТАР: Е, моја ћерко, сад нису она времена која су била кад сам се ја женио. Сад је све другојаче: проклета мода јако је обвладала. Твоја се баба, бог да јој душу опрости, у венчаној аљини саранила, а од капе јој и сад сребрна дугмета на свечаној ћурдији носим, али наши млађи све оће да светле, да су пред светом обучени, макар у кући проје не имали. ЕВИЦА: Мој Василије није такав. МИТАР: Ја знам, али ни он не може из реда изилазити. Видиш, кад би ти метнула златну капу, сви би зинули на тебе као на чавку. Мораш имати од паучине, и натркачити кракље или жирафе, како бестрага зову; око врата куле и таране; мораш наобручати главу и сапети руке са златни ланци, а то све откуда ћеш? ЕВИЦА: Нисам ни ја сироче у бога. МИТАР: Видиш ли ти да ти мати лудује? Она ће све с њеном проклетом модом да спири и измоди, пак онда? — Не, не, жао ми је, ал’ не може бити.

ћурдија – кратка мушка бунда
сапети – везати (коњу или 
другој животињи ноге), 
спутати

  Извор:  Јован Стерија 
Поповић,  Покондирена 
тиква,  Народна књига, 
2005, стр. 115-118,128-130.

 ■ Прво штампано издање 
Покондирене тикве 

 ■ Сцена из представе 
Покондирена тиква
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1. Пред тобом је одломак из комедије Јована Стерије Поповића 
Покондирена тиква. Који ликови су сукобљени? На основу чега се 
развија сукоб? Које ставове заступају супротстављене стране? 
Објасни.

2. Окарактериши Фемин лик: чега се она стиди, због чега је спремна да 
се одрекне досадашњег звања и положаја, зашто се одриче рођеног 
брата? Шта је то што је привлачи ноблесу и како жели да преваспита 
Евицу?

3. Објасни како Фема схвата културу, шта истиче као вредност, какав је 
њен однос према раду. 

4. Обрати пажњу на то како Фема изговара стране речи и шта то говори 
о њој. Издвој грубе речи народног језика које Фема користи. Шта 
писац постиже тим здравим народним хумором? 

5. Какав Фемин лик упознајемо пажљиво читајући дидаскалије? 
6. Запази у кокретним сценама њену примитивност и наивност.
7. До које границе Фемина окрутност долази до изражаја у односу према 

другим ликовима у тексту? Пронађи примере таквог њеног понашања.
8. Како се Фема односи према Василију и како образлаже своју одлуку 

да му не да руку своје кћери? 
9. Окарактериши Евичин лик. У чему се огледа позитивност њених 

животних уверења и како их она брани? 
10. Пронађи у тексту места где долази до изражаја Евичина марљивост и 

скромност.
11.  Анализирај сукоб између мајке и ћерке. 
12. Објасни и образложи животна и морална начела Феминог брата Митра 

и његов однос према Феми и Евици. 
13. Чему је писац желео да нас поучи овом комедијом? 
14. Да ли пишчев смех прелази у подсмех и чак критику? Поткрепи 

наводима из текста.
15. Које облике помодарства запажаш у својој средини? Какав је твој став 

према таквим појавама? 
16. У коју врсту комедије би уврстио/уврстила Покондирену тикву? 

РАД НА ТЕКСТУ

ПОЈМОВНИК

Протагонист је главни лик у књижевном делу, позоришном 
комаду или на филму. Истиче се својим особинама и понашањем. 
Он је носилац радње и учесник у њој. У настојању да оствари своју 
замисао или задатак покреће збивање. Наслов књижевног дела 
често носи име главног лика (протагонисте). На пример: Бановић 
Страхиња, Кир Јања, Госпођа министарка.
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ЗАНИМЉИВОСТИ

У Речнику синонима поред речи покондирен стоји: надмен, уображен, 
надувен, сујетан, ташт, нарцисоидан, препотентан, охол, пун себе, 
подигнутог носа, нашепурен, надут. 

Некада се у сеоским домаћинствима у издубљеним тиквама чувала 
вода. Када се за некога говорило да је тиква, мислило се на празноглаву и 
глупу особу.

Кондир је посуда у којој се држало вино и друга пића. У поређењу с 
тиквом, простом, једноставном посудом за чување воде, кондир је сматран 
отменијим судом за чување племенитих пића. Отуда је израз покондирена 
тиква означавао ону тикву која је уображавала да је племенити кондир.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Фема, Евица, Митар, 
Василије, комедија, 
помодарство, 
протагонист, 
антагонист, 
дидаскалије ■ Сцена из представе 

Покондирена тиква

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Јован Стерија Поповић (1806 - 1856), познати 
српски комедиограф, рођен је у Вршцу. Отац трговац 
желео је да га син наследи у трговини, али Стерија 
то није хтео. Завршио је гимназију и правне науке. 
Осам година био је министар просвете у Србији и 
тада је много допринео развоју просвете. Један је 
од оснивача Академије наука, Народне библиотеке 
и Народног музеја. Најпознатије комедије су му: 

Покондирена тиква, Зла жена, Кир Јања, Лажа и паралажа, Родољупци и 
др. У њима је исмевао разне људске и друштвене мане тог доба, као што 
су:  помодарство, тврдичлук, лаж, лажно родољубље и сл. Својим делима 
желео је да исправља, лечи род. Осим комедија, Стерија је писао и песме, 
романе и историјске драме.

Антагонист је лик који је по својим поступцима и идејама 
супротстављен главном јунаку у књижевном делу. Он своје 
непријатељство и нетрпељивост испољава у отвореном сукобу, 
огорченој борби или у прикривеној завери. Антагонист је најчешће 
негативан јунак. Он сплетком покреће радњу и доприноси њеној 
напетости.

 ■ Кондир

 ■ Тиква
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НАУЧИЛИ СМО

Водоравно (хоризонталано): 1. Начин прикази-
вања битних особина лика и његових поступака у 
књижевном делу; 3. Јунак супротстављен главном 
јунаку у драми; 4. Књижевност је уметност... 6. Врста 
дела Златна јабука и девет пауница; 7. Први пут с 
оцем на јутрење је... 8. Књижевни род којег одликује 
субјективност и сажетост 10. Име Фемине ћерке; 11. 
Начин на који се различити елементи књижевног дела 
повезују у јединствену уметничку целину; 12. Човек 
кога Бановић Страхиња среће на путу према Косову; 
13. Књижевно дело намењено сценском изођењу; 14. 
Стилска фигура која се састоји од понављања истог 
самогласника унутар стиха; 15. Надимак Пере из дела 
Први пут с оцем на јутрење; 16. Упуте у заградама у 
драми; 17. Стална или покретна граница између речи 
која је условљена ритмом; 19. Драмска врста у којој 
главни јунак страда због грешке коју је починио; 20. 
Духовна делатност у којој моћ изражавања доводи 
до стварања творевине нарочите врсте; 21. Стилска 
фигура у којој долази до понављања истих речи на 
почетку узастопних стихова у песми; 23. Отмичар 
принцезе у делу Златна јабука и девет пауница

Усправно (вертикално): 2. Мотив који 
се јавља и у књижевности других народа; 5. 
Стилска фигура у којој долази до понављања 
истих речи на крају узастопних стихова у 
песми; 6. Врста која садржи лирске, епске и 
драмске елементе, а завршава трагично; 9. 
Православни празник на који отац води сина на 
јутрење; 18. Врста уметности према средству 
изражавања у коју спада књижевност и музика; 
22. Врста животиње коју је Пилипенда ударио; 
24. Најједноставнија јединица приповедања или
најужа тематска јединица која се даље не 
разлаже; 26. Прозна творевина са израженом 
поентом која приповеда о неком необичном 
догађају; 25. Истраживачки тумачи, објашњава 
и вреднује књижевно дело; 27. Облик песме која 
се састоји од четрнаест стихова распоређених 
у два катрена и два терцета; 28. Име аутора 
текста О причи и причању; 29. Врста комедије 
која се заснива на неспоразуму, забуни, 
непажњи и расејаности јунака; 30. Збир догађаја 
који су узрочно-последично повезани у времену.
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Књижевни родови и врсте ауторске (писане) 
књижевности

Под књижевним родом подразумева се скуп књижевних дела 
која имају заједничка обележја. Књижевни родови су: лирика, епика 
и драма. Они се деле на врсте.

ЛИРИКА ЕПИКА ДРАМА
Лирске врсте:
– описна (дескриптивна) 
песма

– родољубива песма
– мисаона (рефлексивна) 
песма

– љубавна песма
– социјална песма
– химна
– успаванка 
– шаљива песма
– елегија
– дитирамб
– ода
– молитва
– похвала 
– сонет

Епске врсте
у стиху:
– еп (епопеја) 
– спев

Епске врсте
у прози:
– басна
– бајка
– новела
– приповетка
– роман
– кратка прича
– анегдота
– цртица
– житије

Драмске врсте:
– трагедија
– комедија
– драма у ужем смислу

Драмске подврсте:
– једночинка
– драма за децу
– радио-драма
– историјска драма
– фарса
– комад с певањем
– енглеска ренесансна 
драма

– мелодрама
– грађанска драма
– трагикомедија
– монодрама
– дуодрама

Остале форме драме:
– сценарио
– синопсис

ЛИРСКО-ЕПСКЕ ПЕСМЕ

баладе, романсе, поеме

КЊИЖЕВНОНАУЧНЕ ВРСТЕ

биографија, аутобиографија, дневник, путопис, мемоари
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Народна (усмена) 
књижевност

 ■ Јован Исајиловић Млађи, Срби око гуслара
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О појму народне (усмене) 
књижевности

Народна књижевност је назив за све књижевне творевине 
које настају и живе у једном народу, изводе се и преносе усменим 
путем и изражавају схватања колектива. Термин народна упућује на 
колективно стваралаштво. Назив усмена књижевност подразумева 
начин усменог стварања, преношења и прихватања народног 
стваралаштва. Дело народне књижевности, у своме првобитном 
облику, изворно је усмена творевина велике старине. Настало је 
вековним наслојавањем разноврсне грађе: митолошке, обредне, 
историјске и друге. 

Одлике народне (усмене) књижевности
Традиција у најширем смислу означава фонд свеукупних 

народних знања. Народна књижевност настаје у дослуху појединца 
са колективом, епохом, друштвеним уређењем и језиком заједнице. 
У усменој култури појединац стваралац истовремено је извођач и 
прималац информације коју остварује у непосредном контакту са 
публиком, под строго утврђеним условима. 

Усмени стваралац и преносилац народне песме назива се 
народни певач. Певач је у усменој култури носилац наслеђеног 
знања, уметник који свој таленат остварује у друштвеном контексту. 
Он је стваралац и преносилац традиције у исто време. Да би неко 
постао добар певач, потребно је да овлада техником и вештинама 
усменог спевавања, да поседује одређено искуство и неопходну 
надареност. Или, како би то Вук Караџић рекао: „Који човек зна 
педесет различних пјесама (ако је за тај посао), њему је ласно нову 
пјесму спјевати.” Он је могао песме казивати или певати уз пратњу 
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неког инструмента (најчешће уз гусле). Значајни су у традицији 
зато што су усмено преносили и сачували од заборава народно 
стваралаштво. Најзначајнији Вукови певачи били су: Филип Вишњић, 
Тешан Подруговић, Старац Милија, Слепа Живана.

Аутор у народној књижевности не постоји, јер појединац заступа 
ставове колектива. Колектив у исто време условљава појединца и 
условљен је њиме. Стваралац-извођач је у усменој култури обично 
анониман (непознат). 

„У народу нико не држи за каку мајсторију или славу нову 
пјесму спјевати – сваки од би  ја од себе и каже да је чуо од другога.” 
(Вук Караџић) „Усмена песма увек је, на по четку, дело једног 
одређеног ства рао ца. Прихвативши је, други старе појединости за-
мењују новима.” (Владан Недић)

Дело народне књижевности преноси се у непосредној усменој 
комуникацији. Да би се одржало у традицији, мора да га прихвати 
колектив.

Народна песма, приповетка, загонетка или неко друго усмено 
дело по правилу се изводи пред публиком. Извођење усменог 
дела разликује се од стварања писане литературе. Писана дела 
по правилу ствара један познати аутор. У обликовању усмених 
творевина учествује више појединаца из различитих времена 
или друштвених слојева. Народно дело живи само ако га 
прихвати колектив и ако у његовом преношењу учествује више 
преносилаца. За разлику од писане књижевности, где је процес 
стварања и прихватања раздвојен, у усменој књижевности реч 
је о истовременом и повратном процесу. Извођење, стварање 
и прихватање дела одвијају се у непосредној говорној ситуацији 
истовремено. Понекад се и дела писане књижевности прихватају у 
народу, мењају и усмено преносе као дела усмене књижевности.

Усменој и писаној књижевности заједничка је њихова основна, 
естетска функција, али усмена књижевност има и неке специфичне 
друштвене функције. Вантекстовни елементи усменог дела зову се 
текстура и контекст. Текстура је начин саопштавања усменог дела 
(интерпретација гласом, мимиком, гестикулацијом, покретом, ритам, 
мелодијска пратња). Контекст подразумева друштвену ситуацију 
у којој се обавља фолклорни чин (свеукупне околности стварања, 
извођења и слушања, амбијент импровизације, време, место и 
реаговања слушалаца).

Фолклор је заједнички назив за скуп народних обичаја, 
веровања, предања, музичке садржаје (вокалне или 
инструменталне) који су се развили усменим преношењем.

 ■ Коледари 
(околина Лесковца) 
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Основне одлике народне књижевности јесу: усменост, 
ванкњижевне функције, променљивост, повезаност разних видова 
уметности (првобитни синкретизам), уједначена колективна 
схватања и морални принципи, устаљеност стилско-изражајних 
средстава и тематско-сижејних образаца, обликовање посебног 
књижевног језика и изграђен версификацијски систем (стих).

Променљивост је једна од основних одлика народне 
књижевности. Оно што је стално у делима народне књижевности 
јесте промена. Она је условљена самом природом те врсте људског 
стварања. Свака усмена творевина подложна је непрестаним 
изменама. Разлике у односу на писану књижевност проистичу 
из различитог схватања појма ауторства, начина извођења, 
преношења и прихватања усменог дела.

Варијанта је, у најширем смислу, свако извођење дела пред 
публиком. У ужем смислу, обично се одређује као творевина 
која зависи од неке друге усмене творевине („праваријанте”), 
од које преузима структурне и сижејне особености. На пример, 
песме о деоби Јакшића сачуване су у запису бугарштице, песме у 
Ерлангенском рукопису и у Вуковој збирци песама. 

Приповетке, песме, пословице и друге творевине народне 
књижевности преносе се у времену и простору. На њих утичу 
гледишта, ставови и вредности које је колектив у одређеном 

 ■ Михаило Миловановић, 
Гуслар
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времену формирао, али и даровитост извођача. Свако извођење 
дела (гуслање, певање, казивање) представља једну од могућих 
варијаната тог дела.

За процес варијантности у народној књижевности 
везује се појам импровизације. Постоје различити видови 
импровизације. Она може бити изнуђена и намерна, припремљена и 
неприпремљена. Поступци импровизације зависе од креативности, 
свеукупне „усмене образованости” извођача, али и расположења 
колектива и непосредног извођења. Током извођења долази до 
мењања појединих делова, тема, мотива, ликова и детаља.

Усмено стваралаштво настаје у споју са елементима других 
уметности, сценске, плесне, музичке. Та међусобна повезаност и 
условљеност назива се синкретизам. Лирска песма се увек везује 
са музиком, некад и са плесом, епска песма се изводи уз гусле. У 
извођењу неких врста обредне лирике (краљичке, додолске песме) 
имамо и поделу улога међу учесницима обреда. 

Дела народне књижевности показују висок ниво уједначености 
схватања колектива као израз система вредности средине у којој 
пониче и траје народна књижевност. Тако идеал девојачке лепоте 
у лирским народним песмама подразумева низ устаљених описа 
њених очију, јагодица, боје косе, руменила образа; стас се описује 
поређењем са јелом или бором, ружом или љубичицом; наглашава 
се њено смерно држање, али и поносито понашање, што се посебно 
истиче складним стилским фигурама као што су епитет, словенска 
антитеза, метафора, поређење и слично.

У делима народне књижевности користе се устаљена стилско-
-изражајна средства, уобичајени почеци и завршеци, понављања, 
стилске фигуре и општа места. Неке песничке врсте познају 
и рефрен (нпр. краљичке песме, додолске песме, тужбалице, 
бугарштице). 

Ликови су дати врло уопштено, са типичним особинама и 
устаљеним функцијама. Чести су типски ликови, попут ликова 
шаљивих довитљиваца као што су Ера, Насрадин хоџа итд. Језик 
дела народне књижевности није свакодневни говорни језик. То 
је посебно обликован језик са пробраним речником, стилским 
фигурама, устаљеном синтаксом, инверзијама у реду речи и сл. 

Стих се у песничким врстама народне књижевности одликује 
строго утврђеним бројем слогова и правилним ритмом. Усмени 
стих је изразито симетричан и затворен стих. Најчешћи стихови 
су трохејски (гусларски) десетерац, лирски десетерац, осмерац, 
шестерац, а постојао је и дуги стих бугарштица. 
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Бугарштице су народне песме дугог стиха (од 12 до 20 слогова). 
Оне имају другачији стил певања од десетерачких песама. Обично 
су испеване у петнаестерцу (стиху који има петнаест слогова) или 
шеснаестерцу (стиху који има шеснаест слогова). Бугарштице могу 
да имају и припев (рефрен), који најчешће има пет или шест слогова 
(петерац или шестерац). Опевају догађаје из 14, 15. и 16. века и 
значајне епске јунаке (Марка Краљевића, кнеза Лазара, Милоша 
Кобиловића, кнегињу Милицу и друге). Најстарија бугарштица (о 
робовању Сибињанин Јанка у Смедереву) забележена је у 15. веку 
на југу Италије. Чувена је бугарштица Марко Краљевић и брат му 
Андријаш, коју је у свом делу Рибање и рибарско приговарање 
забележио хварски песник Петар Хекторовић 1555. године. 
Бугарштице су објављење у књигама Народне пјесме из старијих, 
највише приморских записа Валтазара Богишића и Народне песме у 
записима XV−XVIII векa Мирослава Пантића.

„Туј  си  Марко потрже свитлу сабљу позлаћену.”
  1.     2.  3.   4.    5.  6. 7.    8.  9.   10. 11. 12.13.14.15.

Десетерац је стих који има десет слогова.
  Епски десетерац има цезуру после четвртог слога (4+6).

„Боже мили,   /       чуда великога.”
  1. 2.   3.  4.  пауза  5.6. 7.  8.  9.10.

  Лирски десетерац има цезуру после петог слога (5+5).
„Пратила браћа   /       Смиљу девојку.”
  1.    2. 3.   4. 5.  пауза  6.    7.   8. 9. 10.

 ■ Ђорђе Крстић, Србија на Косову

КЉУЧНЕ РЕЧИ 

народна (усмена) 
књижевност, 
одлике народне 
књижевности, аутор, 
народни певач, 
традиција, фолклор

  Литература: Видо Латковић, 
Народна књижевност I, 
5. изд., Београд, Научна 
књига –Требник, 1991; 
Радмила Пешић, Нада 
Милошевић-Ђорђевић, 
Народна књижевност, 2. 
изд., Београд, Требник, 1997; 
Снежана Самарџија, Увод у 
усмену књижевност, Бео град, 
Народна књига, 2007.
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Вук Стефановић Караџић

Предговор Српским народним 
пјесмама 
(одломак)

Све су наше народне пјесме раздијељене на пјесме јуначке, које људи пјевају уз гусле, и на женске, које пјевају не само жене и ђевојке, него и мушкарци, особито момчад, и то највише по двоје у један глас. Женске пјесме пјева и једно или двоје само ради свога разговора, а јуначке се пјесме највише пјевају да други слушају; и зато се у пјевању женски пјесама више гледа на пјевање, него на пјесму, а у пјевању јуначкије највише на пјесму. Јуначке се пјесме данас највише и најживље пјевају по Босни и по Ерцеговини и по Црној Гори и по јужним брдовитим крајевима Србије. По тим мјестима и данашњи дан готово у свакој кући имају по једне гусле, а по једне особито на стану код чобана; и тешко је наћи човека да не зна гуђети, а млоге и жене и ђевојке знаду. (...) Ђекоје су пјесме тако на међи између женскије и јуначкије, да човек не зна међу које би и узео, нпр., у овој (I) књизи 358 и друге готово све на крају од 393 до 404. Оваке су пјесме наличније на јуначке него на женске, али би се тешко чуло да и људи пјевају уз гусле (већ ако женама), а због дужине не пјевају се ни као женске, него се само казују. (...)

 ■ Група коледара из околине ЛесковцаКолико сам ја до данас могао дознати, јуначке пјесме понајвише спјевавају људи средовијечни и старци. По реченим мјестима, куд се данас јуначке пјесме највише пјевају, нема 

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
пјесме I, Сабрана дела Вука 
Караџића, IV, приредио 
Владан Недић, Београд, 
Просвета, 1975, стр. 359–360.

  Литература: Вук Стефановић 
Караџић, О српској наро дној 
поезији, прир. Б. Маринковић, 
Београд, Просвета, 1964.
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човека који не зна неколико пјесама (ако не читави, а оно барем комада од њи), а има и који и знаду и преко педесет, а може бити и на стотине. Који човек зна педесет различни пјесама (ако је за тај посао), њему је ласно нову пјесму спјевати. А уз то још и ово ваља знати, да сељаци по оним земљама још немају оваки брига ни потреба као по ришћанским државама, него живе доста налик на она времена, што поете називају златним вијеком.
РАД НА ТЕКСТУ

Наведи како је Вук поделио народне песме. На основу којих је 
критеријума он направио ту поделу? Истакни разлике између 
јуначких и женских песама. За које је песме Вук сматрао да су „на 
међи”? Како их данас називамо? Шта карактерише такве песме?
Зашто певачи који знају педесет песама могу „ласно нову пјесму 
спјевати”? Чиме све мора бити обдарен народни певач да би 
стварао?
Подсети се Вукове поделе лирских народних песама. Наведи песме 
које си читао/-ла. Преко тих примера образложи одлике лирске 
поезије. Сети се народних епских песама обрађиваних током 
досадашњег школовања. Које тематске кругове обухватају народне 
епске песме? Протумачи зашто се за епску поезију сматра да је 
„усмена историја српског народа”. 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Вук Стефановић Караџић (1787–1864), реформатор српског 
језика и правописа, сакупљач народних умотворина, писац историјских 
и етнографских списа. Прву писменост стекао је у родном Тршићу. 
Школовање је наставио у манастиру Троноши и гимназији у Сремским 
Карловцима. Био је један од првих ђака у Великој школи у Београду. Године 
1813. у Бечу упознаје Јернеја Копитара, који је подстакао његов рад на 
сакупљању народних умотворина и изради речника и правописа. Сакупљао 
је и објављивао народне песме, приповетке, пословице, загонетке, језичку 
и историографску грађу. Залагао се да народни језик постане књижевни. 
Створио је азбуку у којој сваком гласу одговара једно слово. Објавио је 
следећа дела: Мала простонародна славено-сербска песнарица (1814), 
Писменица сербскога језика (1814), Народна србска пјеснарица (1815), 
Српски рјечник (1818, 1852), Српске народне приповијетке (1821, 1853), 
збирке народних песама Српске народне пјесме (I–IV) итд. 

1.

2.

3.

 ■ Вук Стефановић 
Караџић

КЉУЧНЕ РЕЧИ

српске народне 
песме, јуначке песме, 
женске песме, песме 
„на међи”
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Народна лирска песма

Српска дјевојка

У Милице дуге трепавице,прекриле јој румен’ јагодице,јагодице и бијело лице.Ја је гледах три године дана,не могох јој очи сагледати,црне очи, ни бијело лице,већ сакупих коло ђевојака,и у колу Милицу ђевојку –не бих ли јој очи сагледао.Када коло на трави играше,бјеше ведро, пак се наоблачи,по облаку зас’јеваше муње.Све ђевојке к небу погледаше,

ал’ не гледа Милица ђевојка,већ преда се у зелену траву.Ђевојке јој тихо говорише:„Ој Милице, наша другарице!,ил’ си луда, ил’ одвише мудра?Те све гледаш у зелену траву,а не гледаш с нама у облаке,ђе се муње вију по облаку.”Ал’ говори Милица ђевојка:„Нит’ сам луда, нит’ одвише мудра,нит’ сам вила, да збијам облаке,већ ђевојка, да гледам преда се.”

  Извор: Вук 
Стефановић 
Караџић, Српске 
народне пјесме I, 
Београд, Просвета, 
1968, стр. 386–387.

РАД НА ТЕКСТУ

Анализирај како је народни певач истакао лепоту девојке Милице. Шта 
је у њеном изгледу посебно наглашено? Објасни значење народног 
веровања да су очи огледало душе. 
Народна лирска поезија почива на древном анимистичком осећању и 
виђењу света (веровању да је све у природи живо), као и на митском 
мишљењу о паралелама и аналогијама које спајају човека са природом. У 
песми Српска дјевојка вредности и појаве овоземаљског света (момак и 
девојка, љубавна осећања, играње кола, скромност и девојачка чистота) 
повезане су са светом митолошких појава и паганских представа (вила, 
облаци, веровање да поглед може да чара, обредна чистота). 
Анализирај песничка средства и поступке којима је народни певач успео 
да помири ова два света и да их споји у изузетно складну поетску целину. 
Размисли о повезаности појмова: круг, игра, сунце, живот у мотиву кола. 
Протумачи симболику кола у песми. По чему се Милица разликује од 
других девојака из кола?
Анализирај особености духовне лепоте која краси Милицу. Објасни 
стилско средство којим је наглашена изузетност њене лепоте. Пронађи и 
обележи све епитете и поређења која откријеш у песми Српска дјевојка. 
Образложи њихову функцију у структури лирске песме.
Објасни којом је стилском фигуром дочарана младићева чежња. На који 
начин младић успева да приђе Милици? Образложи како се контрастом 
у стиховима Бјеше ведро, пак се наоблачи остварује динамика песничке 

1.

2.

3.

4.

5.
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слике. Како је Милица испољила своју прикривену наклоност према 
младићу? Које су моралне вредности исказане у њеном одговору?
Припреми се да говориш о смислу и порукама песме. Које је ставове 
према врлини, лепоти и љубави народни колектив у тој песми 
посебно истакао?
Шта народну песму Српска дјевојка чини лирском? Наведи обележја 
лирске народне песме која уочаваш у песми. 
Размисли зашто је Вук песму назвао Српска дјевојка.
Размисли о положају жене у савременом друштву. Има ли међу нама 
Милица? Које је женско, а које мушко понашање данас пожељно? 
Какав је твој став према томе? Образложи га.

ПОЈМОВНИК

Љубавна народна песма настала је у далекој прошлости и једна 
је од најстаријих лирских врста. У њој преовлађују мотиви љубавне 
чежње, истицања лепоте вољене особе, магијских радњи како би се 
љубав задобила, патње двоје младих који су раздвојени, љубавних 
састанака и растанака. Разноврсна осећања износе се у опису 
догађаја или песничком сликом (у дијалогу или монологу). Љубавне 
народне песме најчешће су испеване у осмерцу (стих од осам 
слогова) или десетерцу (стих од десет слогова). 

Формулативност је основна карактеристика усменог стварања 
којом се означава способност народне књижевности да ствара 
групе речи (формуле) које се понављају у уметничком свету песме. 
Разликујемо садржинске и изражајне облике формулативности.

Садржински облици формулативности обухватају:
  мотиве – чудесно зачеће, дете обећано ђаволу, животиње 
помагачи у невољи, одговори на тешка питања, побра-
тимство, кажњавање зле жене;

  склопове мотива, фабуле – женидба са препрекама, повратак 
мужа на свадбу своје жене, убиство рођака у незнању;

6.

7.

8.
9.

 ■ Љубомир 
Александровић, 
Берачица
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  варијанте;
  типске ликове – вила, змај, трећи брат у бајкама, оклеветани 
јунак, издајник, маћеха, неверна жена;

  устаљене описе ситуације или слике предмета – мегдани, 
описи ратника, преоблачење, седлање коња, свитање; 

  обичаје и веровања – просидба, морални кодекси, кумство. 
Изражајне облике формулативности представљају:
  стилске фигуре – стални епитет, рефрен, поређење, 
градација, паралелизам, словенска антитеза и сл.;

  лексички и синтаксички обрасци;
  ритмички и композициони модели и 
  елементи структуре. 
Стални епитет у народној књижевности увек стоји уз одређени 

појам. Не конкретизује неку особину већ упућује на опште, учестало, 
или пак пожељно стање. Стални епитет се у врстама усмене 
књижевности употребљава као придев уз именицу (вјерна љуба, 
вита јела, бритка сабља, гиздава дјевојка, грозне сузе, часни крст, 
чарна гора), као прилог уз глаголе (тихо бесједити, смјерно се 
клањати, рано ранити, љуто цвилити), као именица у улози придева 
(десница рука, љепота дјевојка, госпођа Јелица), као сложени епитет 
(утва златокрила, сивзелен соко, бјелогрла вила) и као двоструки 
епитет (јуначка црна земља, дубоко сиње море, чисто ведро 
небо). Стални епитет се користи и за именовање типских ликова 
у народним приповеткама: Пепељуга, Златокоса, Баш-Челик и сл. 
У народним бајкама, епитетом се у значење појма могу унети и 
елементи фантастике: град je бео, пуст, стаклен, златан; двори су 
златни, пауничини, кристални; ћуприја је бисерна, сребрна; чардак је 
међупростор смештен ни на небу ни на земљи; баба крилата, човек 
гвозден, јабука златна, коњ змајевит, ован златоруни. У народним 
предањима чести су епитети у склопу именовања локалитета: 
Савина вода, Гаваново језеро.

Поређење је стилска фигура којом се нешто доводи у везу 
и упоређује. Поредбени однос се истиче речима као, слично, 
попут, налик, исто, али може да се наслути и без њих. Поређење у 
књижевном делу има функцију да искаже унутрашње психолошко 
стање јунака или да оживи песничку слику. 

„Кад се смије ка’ да бисер сије, 
Кад погледа, како соко сиви, 
Кад се шеће као пауницa; 
Побратиме, сва ти је гиздава.” 

 (Народна песма Женидба Милића барјактара)
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ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Јакоб Грим је високо оценио српску лирску поезију у свом приказу 
Вукове прве збирке (Беч, 1815), када ју је по уметничкој лепоти упоредио са 
Соломоновом Песмом над песмама.

 „Међу свим словенским народним племенима ови Срби су са својим 
нежним и уопште певљивим језиком у првом реду обдарени песмом, 
певањем и сагом, па се чини као да је милостиво небо одувек хтело да 
им њихову немаштину књига надокнади божјим благословом народне 
поезије. (...) Ова лепа песма садржи истовремено и једну танану митску 
црту. Милица се устручава да погледа у лице младића који је проси и чедно 
гледа у земљу као да сусрет с њеним погледом њему даје неко право на 
њу. Читалац нордијске саге о Вилкини сетиће се лукавства којим један 
просац покушава да на себе привуче поглед девојке, испуштајући изненада 
једног златног миша. Други (азијски) митови претпостављају да су се брак 
и рађање дешавали услед самог гледања особа различитог пола.” 

(Јакоб Грим, приказ Вукове Мале простонародне 
славеносербске пјеснарице, Беч, 1815)

 ■ Браћа Грим

„Љубавне песме – које такође не треба узимати, уживати у њима 
или оцењивати их појединачно, него у великом броју – изванредне су 
лепоте. Оне, пре свега, говоре о томе да су двоје драгих искрено и потпуно 
задовољни једно другим; у исти мах оне су духовите и враголасто љупке; 
спретна изјава, с једне или с обе стране, изненади и развесели. Двоје 
драгих умеју и смеју да отклоне сметње које им стоје на путу да дођу до 
онога за чим жуде; напротив, ако је дошло до растанка који је заболео и не 
може се преболети, теше се изгледима после смрти. (...) Смерност српске 
девојке, која никад не подиже лепе трепавице; изванредно лепо.” 

(Јохан Волфганг Гете, Српске песме, 1825, одломак)

КЉУЧНЕ РЕЧИ

лепота, љубав, тајна, 
љубавна народна 
песма, стални епитет, 
контраст, поређење, 
формулативност

  Литература: Радмила Пешић, 
Нада Милошевић-Ђорђевић, 
Народна књижевност, 2. 
изд., Београд, Требник, 1997; 
Снежана Самарџија, Увод у 
усмену књижевност, Бео-
град, Народна књига, 2007; 
Светозар Кољевић, Ка 
поетици народног песништва, 
Београд, Просвета, 1982.



Народна лирска песма

Виша је гора од горе

Виша је гора од горе,највиша Ловћен планина;у њој је трње и грабље,у њој су сн'јези и мразиу свака доба годишта;вилински у њој станови,свеђ' виле танце изводе.Јунак ми коња јездаше,предрагу срећу искаше;виле ми њега виђеше,јунака сташе дозиват':„Овамо свраћај, јуначе!Твоја се срећа родила,сунчаном ждраком повила,Мјесецем сјајним гојила,зв'јездама сјајним росила“.
  Извор: Српске 
народне лирске песме, 
Креативни центар, 
Београд, 2012, стр. 193.

грабље – збирна именица 
од граб

танац – игра, напев 
(мелодија)
јездити – јахати, путовати

ждрака – зрак
гојити – хранити, расти, 
развијати

 ■ Паја Јовановић, Вилински сан
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Како народни певач изражава свој доживљај младићевог сусрета са 
суровом и дивљом планином?

2. За чим чезне, а шта  му се нуди?
3. Да ли ће младић подлећи варци и опсени планине, оличене у вилама 

као митским бићима које у гори заводе усамљене јунаке?
4. Да ли његово ћутање значи пристанак или одбијање?
5. Постоји ли у овој песми наговештај љубавног мотива? Објасни своје 

мишљење.
6. Пронађи: дескриптивне, митолошке и рефлексивне мотиве у 

народној песми.
7. Пронађи стилска изражајна средства и прочитај их.
8. Проучите језик и природу стиха.
9. Етички датив (датив интересовања) - њиме се изражава наклоност 

или интересовање према ономе с ким говоримо: Поздрави ми све 
другарице. Спавај чедо својој нани. Како си ми, шта ми радиш? 
Нијанса наклоности се највише осећа када се употреби датив 
заменице првог лица, а нешто слабије у облику заменице другог 
лица. Пронађи у тексту пример за етички датив. Шта се постиже 
његовом употребом?

10. Размисли каква нас искушења маме у савременом друштву. 
На које начине можемо да им одолимо? Какве последице може 
проузроковати препуштање искушењима?

виле, гора, 
дескриптивни, 
митолошки и 
рефлексивни мотиви, 
етички датив, 
градација

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Виле су женска митска бића која се јављају у традицији Јужних 
Словена. Сродне су нимфама из грчке митологије. Имају способност 
преображавања. Могу да се претворе у лабуда, сокола, вука, змију, што 
нам говори да представљају духове природе. Виле се одликују изузетном 
лепотом, одевене су у бело и носе распуштену косу, златну или русу (риђу). 
Снага им је у коси или у окриљу и могу да лете. Умеју лепо да играју и 
певају и веома су поносне на своје врлине. Осветољубиве су ако им неко 
повреди достојанство. Умеју да лече болесне помоћу природних мелема 
и тако изражавају захвалност људима. Према месту где станују, деле се 
на загоркиње, бродарице, језеркиње, приморкиње и облакиње. Могу бити 
пријатељице људима - жене, помајке и посестриме. Када виле задоје дете, 
од њега постаје велики јунак. Виле се не рађају, него настају из росе или 
расту на дрвету као плодови.

(Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Београд, Едука, 2012, 
стр. 40-41)

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ
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Љубавни растанак

Двa цвиjeтa у бoстaну рaслa:плaви зумбул и зeлeнa кaдa.Плaви зумбул oдe на Дoљaнe,oстa кaдa у бoстaну сaмa.Пoручуje зумбул са Дoљaнa:„Душo мoja, у бoстaну кaдo,кaкo ти je у бoстaну сaмoj?“Oдгoвaрa из бoстaнa кaдa:„Штo je нeбо - дa je лист aртиje,штo je гoрa - дa су кaлeмoви,штo je мoрe - дa je црн мурeћeп,пaк дa пишeм три гoдинe дaнa,нe би мojи исписaлa jaдa!“
  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
пјесме I, Просвета, Београд, 
1969, стр. 340.

РАД НА ТЕКСТУ

1. Ко у уводу песме симболизује двоје заљубљених?
2. Који проблем мучи момка и девојку?
3. Како се зове стилска фигура којом песник пева о двоје 

заљубљених?
4. Којом стилском фигуром народни певач описује девојачку 

чежњу за младићем? Шта се постиже њеном употребом?
5. Каква осећања се наслућују у младићевим речима?
6. Пронађи у песми речи које се не користе у говору. Објасни 

њихово значење.

када – украсна биљка, 
зеленкада, нарцис

калем – зашиљена писаљка, 
перо од трске
мурећеп – боја која служи за 
писање, црнило, мастило

Народна лирска песма

КЉУЧНЕ РЕЧИ

народна лирска 
љубавна песма,
алегорија, 
хипербола 
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Народна лирска песма

Дјевојка и кошута

– Кoшутицe, рoснa ти си!Ђe си билa тe си рoснa?– Ja сaм билa у ђeвojкe.– Je ли кaквa тa дjeвojкa?– Из лицa joj сунцe с'jaшe,а из грлa мjeсeчинa,из њeдaрa зoрa сjajнa,двиje рукe дo двa крилa,кaкo нeћeш дa je милa?   Извор: Српске народне 
лирске песме, Креативни 
центар, Београд, 2012, 
стр. 45.

РАД НА ТЕКСТУ

1. У коју врсту народних лирских песама би уврстио/уврстила ову 
песму?

2. У којој форми је песма испевана?
3. Каква је улога кошутице у песми?
4. Како кошутица описује девојку, којом стилском фигуром? Шта се 

тиме постиже?
5. Савременим књижевним језиком опиши данашњу девојку и упореди 

свој опис са оним из песме.

кошутица – због плахости, 
складног и брзог трка, лепоте 
очију и крхкости тела симбол 
женствености и девичанства. 
Верује се да је њену лепоту, 
осетљивост, нежност и 
мудрост тешко достићи.

 ■ Урош Предић, Девојка на 
студенцу

кошутица, 
дијалог, 
метафора, 
хипербола

КЉУЧНЕ РЕЧИ

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ



Јабланова моба

Или грми, ил' сe зeмљa трeсe?Или биje мoрe o брeгoвe?Нити грми, нит' сe зeмљa трeсe,нити биje мoрe o брeгoвe,вeћ тo jeзди Jaблaнoвa мoбa.Прeд њoмe je Jaблaн нa кoњицу.У руци му струк бeлa бoсиљкa;рукoм мaшe, бoсиљaк миришe:"Лaкo, лaкo, мoja силнa мoбo!Сaмa ми je гoспoђa кoд двoрa,нeћe знaти дa je силнa мoбa,вeћ ћe мислит' дa je турскa вojскaмлaдa, лудa, пoплaшићe ми сe,тaнкa, виткa, прeлoмићe ми сe".

моба - колективан, 
добровољан и бесплатан рад 
на сеоском имању током 
неког празника
јездити - јахати, путовати

1. Пажљиво прочитај песму и одреди тему.
2. Који народни обичај је опеван? Да ли данас постоје неки облици тог 

обичаја? Наведи пример.

  Извор: Српске 
народне лирске песме, 
Креативни центар, 
Београд, 2012, стр. 132.

Народна лирска песма
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РАД НА ТЕКСТУ

3. Којом стилском фигуром започиње песма? Зашто 
народни певач бира такав почетак песме? Шта о 
Јаблану као особи говори величина мобе?

4. Шта симболизује име Јаблан? Којим речима је 
опеван Јаблан на коњицу?

5. Којим речима описује своју љубу? 
6. Протумачи крај песме и објасни Јабланове осећаје.
7. Зашто Јаблан помиње турску војску? О којем 

времену је реч?
8.  Да ли знаш неку сличну народну песму о раду у коју 

је укључена моба? Каква атмосфера преовладава у 
тим песмама? Објасни.

9. У коју врсту народних лирских песама убрајамо 
такве песме?

10. Примећујеш да је Јабланова госпођа сама код 
двора. Размисли какве су послове некада радиле 
жене, а чиме се данас баве. У којој мери се њихов 
положај променио? Шта се није променило и зашто?

 ■ Моба
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ЗАНИМЉИВОСТИ

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Босиљак је у народу симбол љубави и здравља. Постојао је обичај да 
се детету на рођењу ставља код узглавља. Младе девојке су га стављале 
испод кошуља или су се китиле њиме. Кроз босиљак су се гледали 
младенци на венчању. Купање у води од босиљка доносило је здравље, као 
и храна зачињена том биљком. Босиљком су девојке гатале за ког ће се 
момка удати. 

Моба - код Срба је обичај да иду љети у неке свеце, кад не смију себи 
радити, газдама на мобу, тј. без плате, само за јело и за пиће. Највише иду 
на мобу те жању (ријетко косе, копају кукурузе, купе сијено или шљиве; 
кадшто се и преде на мобу); зато се жетелачке пјесме зову мобарске 
пјесме. На мобу највише иду млади момци, дјевојке и младе, и свако се 
обуче и накити, као на Васкрсеније или на Цвијети, кад иде цркви или 
манастиру, па цијели дан жањући пјевају, чепају се, шале се и веселе, а 
послије вечере играју и пјевају до неко доба ноћи.

 (Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, Просвета, Београд, 1969, стр. 407)

ПОЈМОВНИК

Посленичке песме или песме о раду - прате рад и певају о 
раду. Веома су старе и везане су за земљорадњу, сточарство 
и колективне послове као што су жетва и берба. Најстарије 
посленичке песме биле су везане за култ плодности (жетелачке 
песме). Певале су се на моби (обичај којим комшије добровољним 
радом помажу другим комшијама) или прелу (вечерњи састанак 
сеоске омладине ради обављања неког посла). Разликујемо две 
групе: једне су певале о раду, а друге су се певале уз рад. Време 
у ком су певане ове песме подразумевало је поделу на мушке 
послове (орање, копање, чување стоке) и женске послове (предење, 
везење и ткање). Посленичке песме временом добијају елементе 
љубавне поезије. Изузетно су ритмичне јер прате ритам људских 
покрета при извођењу одређених послова. Није забележен велики 
број посленичких песама. Сачуване су углавном оне које су се 
певале на моби, прелу, као и уз ратарске и сточарске радове. Говоре 
о такмичењу и надмудривању девојке и момка приликом рада. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ

посленичка песма, 
моба, 
босиљак, 
словенска антитеза
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Загонетка (од глагола оне а и) јесте говорни облик који има елементе језичке и мисаоне игре. Служи забави, развија машту и дух. Вук Караџић користи термин оне алица, Вук Врчевић пак а алица. Суштина загонетке је да дâ тачан одговор на постављено питање и на тај начин разоткрије његов скривени смисао. Почива на пренесеном значењу, на игри речима. Најчешће се састоји из три дела: устаљене говорне формуле („што ми ти је за што”), постављене загонетке („док се мати роди, син по кући ходи”) и одгонетке – траженог одговора (ва ра и им). Може бити у прози и у стиху.   Без коре уђе, са кором изађе. (хлеб)  Говори без уста и језика. ( еро за исање)  Шарено коло ни на небу ни на земљи. ( у а)
Пословица је кратак говорни облик којим се језгровито и у заокруженом облику исказује нека универзална идеја о томе какав је човек и свет који га окружује. То је сажета и сликовита мудрост која је прихваћена у традицији.  Вук је напоменуо да се уместо појма  ,,пословица”, којег у народу нема, обично говори: „штоно (има) ријеч” или „штоно стари веле” или „штоно бабе кажу”. Може бити у прози и у стиху.   Колико знаш, толико вредиш.  Ко поштено стиче, мирно спава.  Ко доброту сеје, љубав жање.  Језик горе може посећи него мач.  Богат једе кад хоће, а сиромах кад може.  Да нема вјетра, пауци би небо премрежили.
Изрека је устаљени говорни израз којим се на метафоричан начин употребљава одређено народно искуство. У 19. веку употребљавао се израз „у обичај узета реч”. Конкретнија је од пословице. Може изражавати особину („лак испод капе” – лу ) или стање („наврат-нанос”– брзо ле о). Често је исказана у облику поређења ( ла ан као рис, лукав као лисица, бео као сне ).  Превео га жедног преко воде. (Преварио а је.)  Окаљати образ. (Обрука и се нечасним онашањем.)  Бити на коњу. (Ус е и у нечему.)

Кратке фолклорне форме 
(избор)



НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ 139

Благослов је сажет и језгровит исказ којим се износи емоционални став лика према неком догађају. Изриче се у првом лицу. Заснован је на веровању у магијску моћ речи. Уколико се прекрши, благослов ће се остварити у негативном облику као клетва. 
Клетва је говорна формула која се исказује са негативном намером.

Благослов„Бог да живи Краљевића Марка,Који земљу од зла избавио, Који сатре земљи зулумћара;Проста м' била и душа и тело!”
Клетва„Драги бато, незнани делијо,А што питаш Арапове дворе?Што питаш? – Остали му пусти!”

(Народна песма Марко Краљевић уки а сва барину)
Питалице су говорни изрази које одликују дијалошка форма и елементи хумора. Говорник који пита не мора бити ближе окарактерисан. У средишту пажње је онај који одговара.Питали лењивца:– Што се тако протежеш и зијеваш?– Уморила ме лењост.
Кратки говорни облици углавном се неизмењено преносе у времену и простору. То су готове, завршене формуле. Могу постојати самостално, али се и укључивати у сложеније склопове, као делови исказа ликова, или пак ауторски коментари певача: „Тешко свуда своме без својега” (Жени ба 

Душанова); „Неста блага, неста пријатеља” (Бановић С рахиња); „Није благо ни сребро ни злато,/Већ је благо што је коме драго” (Смр  Омера и Мериме). 
КЉУЧНЕ РЕЧИ

кратке фолклорне 
форме, загонетка, 
питалица, пословица, 
изрека, благослов, 
клетва

  Литература: Снежана 
Самарџија, Увод у усмену 
књижевност, Београд, 
Народна књига, 2007. 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Издвој једну народну умотворину из текста и објасни зашто је, 
према твом мишљењу, вредна памћења.
Направи сопствени избор кратких фолклорних форми и објасни у 
чему је њихова уметничка вредност.

1.1.

2.
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Књигу пише жура Вукашинеу бијелу Скадру на Бојани,те је шаље на Херцеговинубијеломе граду Пирлитору,Пирлитору према Дурмитору,Видосави, љуби Момчиловој;тајно пише, а тајно јој шаље,у књизи јој овако бесједи:"Видосава, Момчилова љубо,шта ћеш у том леду и снијегу?Кад погледаш с града изнад себе,ништа немаш лијепо виђети,већ бијело брдо Дурмитораокићено ледом и снијегомусред љета као усред зиме;кад погледаш стрмо испод града,мутна тече Тара валовита,она ваља дрвље и камење,на њој нема брода ни ћуприје,а око ње борје и мраморје;већ ти отруј војводу Момчила,ил' га отруј, или ми га издај,ходи к мени у приморје равнобијеломе Скадру на Бојану,узећу те за вјерну љубовцу,па ћеш бити госпођа краљица,прести свилу на златно вретено,свилу прести, на свили сједити,а носити диву и кадивуи још оно све жежено злато.А какав је Скадар на Бојани!Кад погледаш брду изнад града,све порасле смокве и маслинеи још они грозни виногради;кад погледаш стрмо испод града,ал' узрасла шеница бјелицаа око ње зелена ливада,кроз њу тече зелена Бојана,по њој плива риба свакојака:

кад гођ хоћеш, да је тазе једеш".Дође књига љуби Момчиловој,књигу гледа љуба Момчилова,ону гледа, другу ситну пише:"Господине, краљу Вукашине,није ласно издати Момчила,ни издати, нити отровати:у Момчила сестра Јевросима,готови му то господско јело,прије њега јело огледује;у Момчила девет миле браћеи дванаест првобратучеда,они њему рујно вино служе,прије њега сваку чашу пију;Момчил' има коња Јабучила,Јабучила, коња крилатога:куд гођ хоће, прелећети може;у Момчила сабља са очима;не боји се никога до бога.Већ ме чу ли, краљу Вукашине!Ти подигни млогу силну војску,изведи је на Језера равна,пак засједни у гори зеленој.У Момчила чудан наук има:свако јутро у свету неђељурано рани у лов на Језера,С собом води девет миле браћеи дванаест првобратучедаи четр'ест од града левера.Када буде уочи неђеље,ја ћу спалит крила Јабучилу,бритку ћу му сабљу затопити,затопити оном сланом крвљу,да се не да извадит из кора.Тако ћеш ти погубит Момчила".Када краљу така књига дође,те он виђе што му књига каже,то је њему врло мило било,па он диже млогу силну војску,

Женидба краља Вукашина

жура – ситан, жгољав 
човек

брод – место на води 
преко којег се може 
прећи
мраморје – камење

дива – скупа свилена 
тканина проткана 
златом
жежено злато – 
топљено злато
првобратучед –брат од 
стрица, стричев син
сабља са очима – сабља 
која при дну оштрице 
има драги камен, око, 
и којој су приписивана 
магијска својства
левер – војник кога 
плаћа цар

Народна епска песма
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оде с војском на Херцеговину,изведе је на Језера равна,пак засједе у гори зеленој.Кад је било уочи неђеље,Момчил' оде у своју ложницу,па он леже у меке душеке.Мало прође, и љуба му дође,али неће у меке душеке,већ му рони сузе више главе;а њу пита војвода Момчило:"Видосава, моја вјерна љубо,кака ти је голема невољате ми рониш сузе више главе?"Ал' говори млада Видосава:"Господару, Момчило војвода,мени није никаке невоље,већ сам чула једно чудно чудо -чула јесам, ал' нисам виђела -да ти имаш коња Јабучила,Јабучила, коња крилатога;ја не виђех твоме коњу крила,те не могу млада вјеровати,већ се бојим хоћеш погинути".Мудар бјеше војвода Момчило,мудар бјеше, ал' се преварио,својој љуби тако бесједио:"Видосава, вјерна моја љубо,за то ћу те ласно утјешити,ти ћеш ласно виђет чилу крила:када први запјевају п'јевци,ти отиди у нове ахаре:тад ће чиле попуштити крила,Тад му можеш крила сагледати".Пак он леже санак боравити.Момчил' спава, љуба му не спава,веће слуша млада у душекукад ће први п'јевци запјевати;а кад први п'јевци запјеваше,скочи млада из мека душека,запалила фењер и свијећу,па узима лоја и катранаоде право у нове ахаре.Ал' истина, што Момчило каже,

Јабучило крила попуштио,попуштио крила до копита.Таде она крила намазала,намаза их лојем и катраном,па свијећом крила запалила,те сапали крила Јабучилу;што не могла ватром сагорети,то под колан притегнула тврдо.Онда млада оде у ризницу,доватила сабљу Момчилову,те је сланом затопила крвљу;пак се врну у меке душеке.Кад ујутру зора заб'јелила,поранио војвода Момчило,па говори љуби Видосави:"Видосава, моја вјерна љубо,ја сам ноћас чудан сан уснио:ђе се пови један прамен маглеод проклете земље Васојеве,пак се сави око Дурмитора:ја ударих кроз тај прамен маглеса мојијех девет миле браћеи с дванаест првобратучедаи четр'ест од града левера;у магли се, љубо, растадосмо,растадосмо, пак се не састасмо;нека бог зна, добра бити неће".Вели њему љуба Видосава:"Не бој ми се, мили господару!Добар јунак добар сан уснио;сан је лажа, а бог је истина".Опреми се војвода Момчило,па он сиђе низ бијелу кулу;дочека га девет миле браћеи дванаест првобратучедаи четр'ест од града левера,а љуба му изведе чилаша;добријех се коња доватише,отидоше у лов на Језера.Кад су били надомак Језера,оптече их она силна војска.Кад Момчило опазио војску,он потеже сабљу од бедрице,

ложница – одаја за 
спавање
ахар – коњушница
колан – појас којим се 
седло привезује за коња

оптећи – опколити
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ал' се пуста не да извадити,као да је за коре прирасла.Онда рече војвода Момчило:"Чујете ли, моја браћо драга!Издаде ме куја Видосава,но дајте ми сабљу понајбољу".Хитро су га браћа послушала,дадоше му сабљу понајбољу,па је Момчил' браћи бесједио:"Чујете ли, моја браћо драга!Ви удрите војсци по крајима,ја ћ' ударит војсци по сриједи".Мили боже, чуда великога!Да је коме погледати билокако с'јече војвода Момчило,како крчи друма низ планину!Више тлачи коњиц Јабучилонег' што Момчил' бритком сабљом с'јече;ал' га лоша срећа сусретнула:кад изиђе према Пирлитору,сусрете га девет враних коња,а на њима брата ни једнога!То кад виђе војвода Момчило,у јунаку срце препукнулоод жалости за браћом рођеном,бијеле му малаксаше руке,те не може више да сијече,већ удара коња Јабучила,удара га чизмом и мамузом,да полети граду Пирлитору,ал' му коњиц полећет не може.Куне њега војвода Момчило:"Јабучило, изјели те вуци!из шале смо одавде лећели,без невоље, тек од обијести,а данас ми полећети нећеш!"Ал' му коњиц њиском одговара:"Господару, војвода Момчило,нит' ме куни, нити ме нагони,данас теби полећет не могу;бог убио твоју Видосаву!Она ми је сапалила крила;што не могла ватром сагорети,

то под колан притегнула тврдо;веће бјежи, куда теби драго".Кад то зачу војвода Момчило,проли сузе низ јуначко лице,па одскочи од коња чилаша;трипут скочи, до града доскочи;али граду врата затворена,затворена и замандаљена!Кад се Момчил' виђе на невољи,он дозивље сестру Јевросиму:"Јевросима, моја мила сејо,пушти мени једну крпу платна,не бих ли ти у град утекао".Сеја брату кроз плач одговара:"А мој брате, војвода Момчило,како ћу ти пуштит крпу платна,кад је мени снаха Видосава,моја снаха, твоја невјерница,савезала косе за диреке?"Ал' је сестра срца жалостива,жао јој је брата рођенога,она цикну како љута гуја,ману главом и осталом снагом,из главе је косе ишчупала,оставила косе на диреку,па довати једну крпу платна,претури је граду низ бедене.Момчил' вати ону крпу платна,па се пење граду уз бедене;готов' бјеше у град ускочити,ал' долеће љуба невјерница,оштру сабљу носи у рукама,прес'јече му платно више руку.Момчил' паде граду низ бедене,краљеве га дочекаше слугема мачеве и на копља бојна,на наџаке и на буздоване;а допаде краљу Вукашине,удари га оним бојним копљем,удари га посред срца жива.Ал' говори војвода Момчило:"Аманет ти, Вукашине краљу:ти не узми моју Видосаву,

тлачити – газити

мамузе – металне 
направе на 
потпетицама 
јахачеве обуће 
којима се подбада 
коњ
одскочити – сјахати
дирек - стуб 
који служи као 
подупирач, ослонац
наџак – убојна 
секира
буздован – оружје 
које чине гвоздена 
кугла са шиљцима и 
кратка дршка
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Видосаву, моју невјерницу,јер ћ' и твоју изгубити главу:данас мене у тебе издала,а сјутра ће тебе у другога;већ ти узми моју милу сеју,сеју моју, милу Јевросиму,она ће ти свагда вјерна бити,родиће ти, к'о и ја, јунака".То говори војвода Момчило,то говори, а с душом се бори;то изусти, лаку душу пусти.Кад погибе Момчило војвода,а граду се отворише врата,пак изиђе куја Видосавате дочека краља Вукашина,одведе га на бијелу кулу,

посади га у столове златне,угости га вином и ракијоми господском сваком ђаконијом;па отиде у ризницу млада,изнесе му рухо Момчилово,Момчилово рухо и оружје.Ал' да видиш чуда великога:што Момчилу било до кољена,Вукашину по земљи се вуче;што Момчилу таман калпак био,Вукашину на рамена пада;што Момчилу таман чизма била,ту Вукашин обје ноге меће;што Момчилу златан прстен био,ту Вукашин три прста завлачи;што Момчилу таман сабља била,

 ■ Горан Горски, Војвода Момчило

ђаконије – разноврсна 
храна и пиће
калпак – капа од крзна
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1. Прочитај текстове о Момчилу и Вукашину из Текста и контекста и 
објасни историјску истину о ликовима.

2. Како народни певач назива Вукашина? Шта тим називом жели да 
постигне?

3. Зашто Вукашин пише тајно писмо Видосави?
4. Како Вукашин у тајном писму омаловажава Пирлитор, а како 

велича Скадар на Бојани? Објасни то наводима из песме.
5. Шта Вукашин обећава Видосави да би је подстакао на издају? 

Подсети се Влах-Алије и упореди ова два лика.

Вукашину с' аршин земљом вуче;што Момчилу таман џеба била,краљ се под њом ни дигнут не може!Тад говори краље Вукашине:"Авај мени, до бога милога!Нуто курве младе Видосаве!Кад издаде оваког јунака,кога данас у свијету нема,то ли мене сјутра издат неће!"Па повикну своје вјерне слуге,уватише кују Видосаву,

свезаше је коњма за репове,одбише их испод Пирлитора,те је коњи живу растргоше.Краљ похара дворе Момчилове,па он узе сестру Момчилову,по имену дилбер Јевросиму,одведе је Скадру на Бојану,и вјенча је себи за љубовцу.С њом лијепи пород изродио,породио Марка и Андрију,а Марко се тури на ујака,на ујака, војводу Момчила.  Извор: Српске народне 
јуначке песме, Креативни 
центар, Београд, 2013, 
стр. 32-40.

џеба – оклоп на јелеку
похарати – опљачкати
дилбер – леп, заносан
турити се – личити на 
некога

 ■ Динар краља 
Вукашина 
Мрњавчевића

  Певач: Стојан Хајдук

РАД НА ТЕКСТУ
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6. Какав је Видосавин одговор? Шта ју је мотивисало на издају? Које 
Вукашиново обећање је највише привлачи?

7. Шта све Момчила чини несавладивим јунаком?
8. Како тумачиш стихове " Мудар бјеше војвода Момчило, /мудар 

бјеше, ал' се преварио"?
9. Коју библијску сцену препознајеш у ноћи уочи Момчилове 

погибије када Видосава жели да сазна истину о Јабучиловим 
моћима?

10. Шта је Видосава урадила у ноћи издаје? Зашто користи крв и ватру?
11. Објасни симболику Момчиловог сна и Видосавину реакцију на 

њега?
12. Како реагује Момчило кад схвати да је нападнут и да га је жена 

издала? 
13. Како доживљава погибију браће? Наведи стихове у којима се види 

његово психичко стање.
14. Анализирај дијалог Момчила и коња Јабучила.
15. Како на емотивном плану Момчило доживљава сусрет са сестром 

Јевросимом?
16. Шта сестра чини за брата? Из којих стихова се види да сестринска 

љубав све надилази? Знаш ли неке примере из народне 
књижевности у којима је опевана љубав између брата и сестре?

17. Како Момчило страда и шта оставља у аманет краљу Вукашину?
18. Како Вукашин схвата да је Момчило већи јунак? Поткрепи то 

стиховима из песме. Знаш ли још неку народну песму у којој слабији 
јунак савладава јачег? 

19. Како је Видосава платила издају и похлепу? Повежи њену издају са 
песмом Бановић Страхиња и изнеси свој став.

20. Протумачи крај песме и повежи га са историјском истином и са 
усменом традицијом.

21. Изврши карактеризацију ликова.
22.  Којем циклусу припада ова песма? Објасни.
23.  Која стилска изражајна средства проналазиш у песми? Наведи 

стихове.
24.  Окарактериши језик и стил народног певача.
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Краљ Вукашин Мрњавчевић – син сиромашног племића из 
Требиња или Ливна. Био је жупан за време цара Душана, а потом се 
прогласио за деспота и краља (1366 – 1371). Владао је у западној 
Македонији, а средиште му је било у Прилепу. Погинуо је у Бици на 
Марици 1371. године.

Војвода Момчило – у доба цара Душана у почетку је био 
хајдучки харамбаша у родопским планинама, а онда је створио 
сопствену државу на тромеђи Србије, Бугарске и Византије. На 
Егејском мору имао је јако утврђење Перитеориј. Када је нападнут 
од удружене византијске и турске војске испред тог града, јуначки 
се борио и погинуо пред градским зидинама јер му становници 
утврђења нису помогли, нити су га пустили у град (1354. године). На 
Дурмитору, у Пироту и на другим местима постоје остаци утврђења 
која су, према народном веровању, Момчилови градови.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Јабучило – приповједа се да је онамо негдје 
у некаквом језеру био крилат коњ, па излазио 
ноћу те пасао Момчилове кобиле, које су пасле по 
ливади око језера; но како би коју кобилу опасао, 
он би је ударио ногама у трбух, те се изјалови 
(да не би ождријебила крилата коња). Кад то 
дозна Момчило, а он узе бубњеве и таламбасе, 
и остале којекакве справе што лупају, па отиде 
дању те се сакрије код језера, а кобиле натјера 
око језера. Кад ноћу изиђе коњ из језера и опасе 

једну кобилу, па пође да сиђе с ње, онда он почне 
лупати у бубњеве и у остале справе те се коњ 
поплаши и не узима кад изјаловити кобиле, него 
утече у језеро, а кобила остане суждребна и 
ождреби (Момчилу) крилата коња, којега једни у 
овој пјесми назвају вранцем, једни доратом, једни 
ђогатом, а овдје се пјева Јабучило и, краткости 
ради, чиле и чилаш. 

Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник

 ■ Детаљ са фасаде 
манастира Каленић

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Вукашин, Момчило, 
Видосава, Јевросима, 
Јабучило, Марко 
Краљевић, 
преткосовски циклус
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Народна епска песма

Урош и Мрњавчевићи

Састала се четири таборана убаву на пољу Косову,код бијеле Самодреже цркве:једно табор Вукашина краља,друго табор деспота Угљеше,треће табор војеводе Гојка,а четврто царевић УрошаЦареви се отимљу о царство;међу се се хоће да поморе,злаћенима да пободу ножи,а не знаду, на коме је царство.Краљ Вукашин вели: "На мене је!"Деспот Угљеш': "Није, нег на мене!"Војвод' Гојко: "Није, нег на мене!"Ћути нејак царевић Урошу,ћути д'јете, ништа не бесједи,јер не смије од три братијенца,братијенца, три Мрњавчевића.Пише књигу Вукашине краљу,пише књигу и шиље чаушадо Призрена, града бијелога,до онога протопоп Недељка,нека дође на Косово равно,да он каже на коме је царство:он је св'јетла цара причестио,причестио и исповједио,у њега су књиге староставне.Пише књигу деспоте Угљеша,пише књигу и шиље чаушадо Призрена, града бијелога,до онога протопоп Недељка.Трећу пише војевода Гојко,и он шиље огњена чауша;а четврту царевић Урошу,пише књигу и шиље чауша.Сва четири ситне књиге пишуи пошиљу огњене чауше,све потајно један од другога.Састаше се четири чауша

у Призрену, граду бијеломекод дворова протопоп Недељка,али прота дома не бијаше,но у цркви бјеше на јутрењи,на јутрењи и на летурђији.Кол'ко с' силни огњени чауши,колико су силни од силнијех,те не кћеше коње одјахати,но у цркву коње нагонише,потегоше плетене канџије,ударају протопоп Недељка:"Брже хајде, протопоп Недељко,брже хајде на Косово равно,да ти кажеш на коме је царство;ти си св'јетла цара причестио,причестио и исповједио,у тебе су књиге староставне;ја л' ћеш сада изгубити главу!"Сузе рони протопоп Недељко,сузе рони, па њима говори:"Одбијте се, силни од силнијех,док у цркви закон савршимо,знати ће се на коме је царство".Тако су се они узмакнули.А кад закон божји савршише,изљегоше пред бијелу цркву;тад говори протопоп Недељко:"Ђецо моја, четири чауша,ја сам св'јетла цара причестио,причестио и исповједио,ал' га нисам питао за царство,већ за грије' што је сагр'јешио;но идите у Прилипа града,до дворова Краљевића Марка,а до Марка, до мојега ђака;код мене је књигу научио,код цара је Марко писар био,у њега су књиге староставне,и он знаде на коме је царство.

табор – војска
убав – леп
Самодрежа је црква на 
путу из Приштине ка 
Косовској Митровици. 
Према предању, у њој су 
се причестили косовски 
јунаци пре Боја на 
Косову 1389. године
братијенац – брат
чауш – гласник
протопоп – свештеник 
најстарији по рангу, 
протојереј
канџија (камџија) – бич
излећи – изаћи

 ■ Душаново царство



Ви зовите на Косово Марка,хоће Марко право казивати,јер се Марко не боји никога,разма једног Бога истинога".Отидоше четири чауша,отидоше ка Прилипу граду,б'јелу двору Краљевића Марка.Кад су били пред бијеле дворе,ударише звекиром на врата.То зачула Јевросима мајка,па дозива свога сина Марка:"Сине Марко, моје чедо драго,тко удара звекиром на врата?Баш ка' да су бабови чауши".Уста Марко те отвори врата,чауши се поклонише Марку:"Божја т' помоћ, господару Марко!"А Марко их омилова руком:"Добро дошли, моја ђецо драга!"Јесу л' здраво Србљи витезовии честити цареви и краљи?"Чауши се смјерно поклонише:"Господару, Краљевићу Марко,све је здраво, али није мирно:господа се тешко завадилана Косову, пољу широкоме,код бијеле Самодреже цркве,и они се отимљу о царство;међу се се хоће да поморе,злаћенима да пободу ножи,а не знаду на коме је царство;тебе зову на Косово равно,да им кажеш на коме је царство."Оде Марко у господске дворе,пак дозива Јевросиму мајку:"Јевросима, моја мила мајко,господа се јесу завадилана Косову пољу широкоме,код бијеле Самодреже цркве,и они се отимљу о царство;међу се се хоће да поморе,злаћенима да пободу ножи,

а не знаду, на коме је царство;мене зову на поље Косово,да им кажем на коме је царство".Кол'ко Марко тежио на правду,тол'ко моли Јевросима мајка:"Марко сине, једини у мајке,не била ти моја рана клета,немој, сине, говорити криво,ни по бабу ни по стричевима,већ по правди Бога истинога!Немој, сине, изгубити душе!Боље ти је изгубити главу,него своју огр'јешити душу".Узе Марко књиге староставне,па опреми себе и Шарина,Шарину се на рамена баци,отидоше у Косово равно.Кад су били краљеву шатору,рече таде Вукашине краље:"Благо мене до Бога милога!Ето мене мога сина Марка:он ће казат на мене је царство,од оца ће останути сину".Марко слуша, ништа не говори,на шатора не окреће главу.Кад га виђе Угљеша војвода,тад Угљеша ријеч говорио:"Благо мене, ето ми синовца!он ће казат на мене је царство.Кажи, Марко, на мене је царство,оба ћемо братски царовати!"Шути Марко, ништа не бесједи,на шатора не окреће главу.Кад га виђе војевода Гојко,таде Гојко ријеч говорио:"Благо мене, ето ми синовца!Он ће казат на мене је царство.Кад је Марко још нејачак био,ја сам Марка врло миловао,у свилена њедра увијао,кано красну од злата јабуку;куд сам гође на коњу ходио,

звекир – метални 
колут којим се удара 
на врата, алка

 ■ Јевросима
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све сам Марка са собом водио.Кажи, Марко, на мене је царство,ти ћеш, Марко, први царовати,а ја ћу ти бити до кољена!"Шути Марко, ништа не говори,на шатора не окреће главу.Право оде бијелу шатору,ка шатору нејака Уроша,догна Шарца цару до шатора;онђе Марко Шарца одсједнуо.Кад га виђе нејаки Урошу,лако скочи са свил'на душека,лако скочи, паке проговори:"Благо мене, ето мога кума,ето кума, Краљевића Марка!Он ће казат на коме је царство".Руке шире, у грла се грле,у бијело цјеливају лице,за јуначко питају се здравље,па сједоше на свил'на душека.Тако мало време постајало,данак прође, тавна ноћца дође.Кад ујутру јутро осванулои пред црквом звона ударише,сва господа дошла на јутрење.У цркви су службу савршили,изљегоше из бијеле цркве,у столове пред цркву сједнули,шећер ију, а ракију пију.Марко узе књиге староставне,књиге гледа, а говори Марко:"А мој бабо, Вукашине краљу,мало л' ти је твоје краљевине?Мало л' ти је - остала ти пуста! -већ с' о туђе отимате царство?А ти стриче, деспоте Угљеша,мало л' ти је деспотства твојега?Мало л' ти је - остало ти пусто! -већ с' о туђе отимате царство?А ти, стриче, војевода Гојко,мало л' ти је војводства твојега?Мало л' ти је - остало ти пусто! -

већ с' о туђе отимате царство?Видите ли, бог вас не видио!Књига каже: на Урошу царство!Од оца је остануло сину,ђетету је од кољена царство;њему царство царе наручио,на самрти, кад је починуо".Кад то зачу Вукашине краљу,скочи краљу од земље на ноге,па потрже злаћена ханџара,да убоде свога сина Марка.Бјежи Марко испред родитеља,јер се њему, брате, не пристојиса својим се бити родитељем.Бјежи Марко око б'јеле цркве,око б'јеле цркве Самодреже,бјежи Марко, а ћера га краљу,док су трипут коло саставилиоко б'јеле Самодреже цркве.Готово га бјеше сустигао,ал' из цркве нешто проговара:"Бјеж' у цркву, Краљевићу Марко!Видиш ђе ћеш данас погинути,погинути од свог родитеља,а за правду Бога истинога!"Црквена се отворише врата,Марко бјежи у бијелу цркву,за њиме се врата затворила.Краљ допаде на црквена врата,по диреку удари ханџаром,из дирека крвца покапала.Тад се краље био покајао,те је ријеч био говорио:"Леле мене до бога једнога,ђе погубих свога сина Марка!"Ал' из цркве нешто проговара:"А чујеш ли, Вукашине краље!Ти нијеси посјекао Марка,већ пос'јече Божјега анђела".На Марка је врло жао краљу,те га љуто куне и проклиње:"Сине Марко, да те Бог убије!

цјеливати – љубити
ију – једу
књиге староставне – 
старе историјске књиге о 
царевима и царству
ханџар – кратак, 
шиљат нож, углавном 
крив, понекад украшен 
дијамантима или седефом
из дирека крвца покапала –
у овој песничкој слици, у 
којој је приказана крв која 
почиње да тече из дрвених 
врата када их ханџаром 
посече краљ Вукашин, 
огледају се елементи 
старијег епског песништва

 ■ Црква Самодрежа
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Ти немао гроба ни порода!И да би ти душа не испала -док турскога цара не дворио!"Краљ га куне, цар га благосиља:"Куме Марко, бог ти помогао!Твоје лице св'јетло на дивану!
диван – разговор
мејдан – двобој, 
разбојиште

  Извор: Српске народне јуначке песме, 
Креативни центар, Београд, 2013, стр. 
48 - 55.

  Певач: Старац Рашко

 ■ Паја Јовановић, Марко Краљевић дели правду

1. Које догађаје и јунаке чува у историјском сећању ова песма?
2. Сижејно средиште песме чине три мотива: свађа око наслеђивања 

царства, праведно суђење и сукоб оца и сина. Анализирај сваки 
мотив посебно.

3. Шта је условило насилничко понашање браће Мрњавчевића?

Твоја сабља сјекла на мејдану!Нада те се не нашло јунака!Име ти се свуда спомињало,док је сунца и док је мјесеца!"Што су рекли, тако му се стекло.

РАД НА ТЕКСТУ
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4. Како се понашају њихове слуге у цркви, према протопопу Недељку, а 
како према Марку?

5. Како се народни певач односи према претендентима на престо?
6. Анализирај морални лик Мрњавчевића у речима и поступцима.
7. Упореди историјске чињенице и епско памћење о Мрњавчевићима.
8. Окарактериши лик Марка Краљевића и његове мајке Јевросиме и 

морално-естетску вредност њихових личности.
9. Упореди Марка Краљевића са његовим оцем и стричевима. 
10. Каква је атмосфера у дому Јевросиме и њеног сина, а каква у табору 

завађених великаша?
11. О чему говоре речи мајке Јевросиме упућене сину? Објасни смисао 

и вредност тих речи. Ко, у ствари, проговара кроз уста мајке 
Јевросиме? Примени речи мајке Јевросиме на неку ситуацију у 
савременом друштву. Имамо ли и данас људи који поступају као 
Марко Краљевић у сличним ситуацијама?

12. Којим речима Марка дочекује Урош, а којим Мрњавчевићи? Објасни 
то наводима из текста. 

13. Песма завршава краљевом клетвом и царевим благословом. 
Упореди крај са историјском истином о Марку Краљевићу.

14.  Речима "од оца ће останути сину" Вукашин обећава Марку 
наследство. Зашто то право оспорава Урошу?

15. Зашто само Вукашин од свих Мрњавчевића реагује на Маркове 
речи?

16. Коју библијску сцену препознајеш у Вукашиновој потери за Марком?
17. Ко је главни јунак песме?
18. Одреди место радње и објасни његову симболику? 
19. Којем циклусу ова песма припада? Објасни.
20. Пронађи стилска средства: анафору, епифору, анадиплозу. 

ПОЈМОВНИК

Заклетва је краћи говорни облик који се упућује некој особи с 
намером да се она на нешто приволи. Изражава субјективан (личан) 
став особе која је изговара у првом лицу. Почиње речима „тако” или 
„толико” (нпр. „Тако ми части!”; „Тако ми Бога”). Заклетва је сродна 
клетвама по облику и начину исказивања, али се обично односи 
на тврдњу или задату реч онога који је изриче. Према народном 
веровању, био је велики грех погазити заклетву.
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Урош (1355 -1371), син цара Душана, последњи је владар из 
лозе Немањића. За време његове владавине моћни феудалци су 
се одметнули и осамосталили. У народу је опеван као слаб владар 
(Урош Нејаки).

Марко Краљевић  је најстарији син Вукашина Мрњавчевића. 
После погибије оца у Бици на Марици 1371. године, владао је као 
турски вазал у западној Македонији и штитио народ од турског 
насиља. Балшићи су му одузели Призрен, а Вук Бранковић Скопље. 
Погинуо је 1395. године на Ровинама, помажући Турцима у борби 
против влашког војводе Мирче. Записано је да је пред почетак битке 
рекао: „Ја кажем и молим Господа да буде хришћанима помоћник, а 
ја нека будем први међу погинулима у овом рату“.

Угљеша Мрњавчевић – био је брат краља Вукашина и жупан 
цара Душана, а касније деспот у Серу и Драми. Његова жена је 
Јефимија, прва српска песникиња. Погинуо је 1371. године у Бици на 
Марици. Његов брат Гојко није познат историји.

 ■ Урош и Вукашин, 
манастир Псача

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Косово, правда, 
заклетва, клетва, 
благослов



НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ 153

Зидање Скадра

Град градила три брата рођена,до три брата, три Мрњавчевића:једно бјеше Вукашине краље,друго бјеше Угљеша војвода,треће бјеше Мрњавчевић Гојко;град градили Скадар на Бојани,град градили три године дана,три године са триста мајстора;не могоше темељ подигнути,а камоли саградити града:што мајстори за дан га саграде,то све вила за ноћ обаљује.Кад настала година четврта,тада виче са планине вила:"Не мучи се, Вукашине краље,не мучи се и не харчи блага!Не мож, краље, темељ подигнути,а камоли саградити града,док не нађеш два слична имена,док не нађеш Стоју и Стојана,а обоје брата и сестрицу,да зазиђеш кули у темеља:тако ће се темељ обдржати,и тако ћеш саградити града".Кад то зачу Вукашине краље,он дозива слугу Десимира:"Десимире, моје чедо драго!До сад си ми био вјерна слуга,а од саде моје чедо драго;ватај, сине, коње у интове,и понеси шест товара блага;иди, сине, преко б'јела св'јета,те ти тражи два слична имена,тражи, сине, Стоју и Стојана,а обоје брата и сестрицу;ја ли отми, ја л' за благо купи,доведи их Скадру на Бојану,да зиђемо кули у темеља,не би л' нам се темељ обдржао,и не би ли саградили града".Кад то зачу слуга Десимире,

он увати коње у интове,и понесе шест товара блага;оде слуга преко б'јела св'јета,оде тражит два слична имена.Тражи слуга Стоју и Стојана,тражи слуга три године дана,ал' не нађе два слична имена,ал' не нађе Стоје и Стојана;па се врну Скадру на Бојану,даде краљу коње и интове,и даде му шест товара блага:"Ето, краље, коњи и интови,и ето ти шест товара блага,ја не нађох два слична имена,ја не нађох Стоје и Стојана".Кад то зачу Вукашине краљу,он подвикну Рада неимара.Раде викну три стотин' мајстора:гради краље Скадар на Бојани,краље гради, вила обаљује,не да вила темељ подигнути,а камоли саградити града!Па дозивље из планине вила:"Море, чу ли, Вукашине краљу!Не мучи се и не харчи блага,не мож, краље, темељ подигнути,а камоли саградити града!Но ето сте три брата рођена,у свакога има вјерна љуба,чија сјутра на Бојану дођеи донесе мајсторима ручак,зиђите је кули у темеља:тако ће се темељ обдржати,тако ћете саградити града".Кад то зачу Вукашине краљу,он дозива два брата рођена:"Чујете ли, моја браћо драга!Ето вила са планине виче,није вајде што харчимо благо,не да вила темељ подигнути,а камоли саградити града!

Скадар – припадао је 
српским владарима 
пре владавине 
Немањића 
харчити – трошити
интови – лака и брза 
кола, каруце
неимар – градитељ, 
мајстор и зидар 

Народна епска песма

 ■ Грб Мрњавчевића
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Још говори са планине вила:ев' ми јесмо три брата рођена,у свакога има вјерна љуба:чија сјутра на Бојану дођеи донесе мајсторима ручак,да ј' у темељ кули узидамо:тако ће се темељ обдржати,тако ћемо саградити града.Но јел', браћо, божја вјера тврдада ни један љуби не докаже,већ на срећу да им оставимо,која сјутра на Бојану дође?"И ту божју вјеру зададоше,да ни један љуби не докаже.У том их је ноћца застанула,отидоше у бијеле дворе,вечераше господску вечеру,оде сваки с љубом у ложницу.Ал' да видиш чуда великога!Краљ Вукашин вјеру погазио,Те он први својој љуби каза:"Да се чуваш, моја вјерна љубо!Немој сјутра на Бојану доћи,ни донијет ручак мајсторима,јер ћеш своју изгубити главу,зидаће те кули у темеља".И Угљеша вјеру погазиои он каза својој вјерној љуби:"Не превар' се, вјерна моја љубо!Немој сјутра на Бојану доћи,ни донијет мајсторима ручак,јера хоћеш млада погинути,зидаће те кули у темеља".Млади Гојко вјеру не погазии он својој љуби не доказа.Кад у јутру јутро освануло,поранише три Мрњавчeвића,отидоше на град на Бојану.Земан дође да се носи ручак,а редак је госпођи краљици;она оде својој јетрвици,јетрвици, љуби Угљешиној:"Чу ли мене, моја јетрвице!Нешто ме је забољела глава -

тебе здравље!  - пребољет не могу,но понеси мајсторима ручак".Говорила љуба Угљешина:"О јетрво, госпођо краљице,нешто мене забољела рука -тебе здравље! - пребољет не могу,већ ти збори млађој јетрвици".Она оде млађој јетрвици:"Јетрвице, млада Гојковице,нешто ме је забољела глава -тебе здравље! - пребољет не могу,но понеси мајсторима ручак".Ал' говори Гојковица млада:"Чу ли, нано, госпођо краљице!Ја сам рада тебе послушати,но ми лудо чедо некупато,а бијело платно неиспрато".Вели њојзи госпођа краљица:"Иди, каже, моја јетрвице,те однеси мајсторима ручак,ја ћу твоје изапрати платно,а јетрва чедо окупати".Нема шта ће Гојковица млада,већ понесе мајсторима ручак.кад је била на воду Бојану,угледа је Мрњавчевић Гојко;jунаку се срце ражалило,жао му је љубе вијернице,жао му је чеда у кол'јевци,ђе остаде од мјесеца дана;па од лица сузе просипаше.Угледа га танана невјеста;кротко ходи, док до њега приђе,кротко ходи, тихо бесјеђаше:"Што је тебе, добри господару,те ти рониш сузе од образа?"Ал' говори Мрњавчевић Гојко:"Зло је, моја вијернице љубо!Имао сам од злата јабуку,па ми данас паде у Бојану,те је жалим, прегорет не могу".Не сјећа се танана невјеста,но бесједи своме господару:"Моли бога ти за твоје здравље,

ложница – одаја за 
спавање
земан – време
лудо – младо, нејако
кротко – мирно, 
покорно
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а салићеш и бољу јабуку".Тад јунаку грђе жао било,па на страну одвратио главу,не шће више ни гледати љубу;а дођоше два Мрњавчевића,два ђевера Гојковице младе,узеше је за бијеле руке,поведоше у град да уграде;подвикнуше Рада неимара,Раде викну до триста мајстора;ал' се смије танана невјеста,она мисли да је шале ради.Турише је у град уграђиват:оборише до триста мајстора,оборише дрвље и камење,узидаше дори до кољена;још се смије танана невјеста,још се нада, да је шале ради.Оборише до триста мајстора,оборише дрвље и камење,узидаше дори до појаса.Тад отежа дрвље и камење,онда виђе шта је јадну нађе,љуто писну како љута гуја,па замоли два мила ђевера:"Не дајте ме, ако бога знате,узидати младу и зелену".То се моли, ал' јој не помаже,јер ђевери у њу и не гледе.Тад се прође срама и зазора,паке моли свога господара:"Не дај мене, добри господару,да ме младу у град узидају!Но ти прати мојој старој мајци -моја мајка има доста блага -нек ти купи роба ил' робињу,те зидајте кули у темеља".То се моли, но јој не помаже.А кад виђе танана невјеста,да јој више моба не помаже,тад се моли Раду неимару:"Богом брате, Раде неимаре,остави ми прозор на дојкама,истури ми моје б'јеле дојке:каде дође мој нејаки Јово,

каде дође, да подоји дојке!"То је Раде за братство примио -остави јој прозор на дојкама,па јој дојке у поље истури:каде дође нејаки Јоване,каде дође, да подоји дојке.Опет кужна Рада дозивала:"Богом брате, Раде неимаре,остави ми прозор на очима,да ја гледам ка бијелу дворукад ће мене Јова доноситии ка двору опет односити".И то Раде за братство примио,остави јој прозор на очима,те да гледа ка бијелу двору,каде ће јој Јова доноситии ка двору опет односити.И тако је у град уградише,па доносе чедо у кол'јевци,те га доји за неђељу дана;по неђељи изгубила гласа;ал' ђетету онђе иде рана:дојише га за годину дана.Како таде, тако и остаде,да и данас онђе иде рана:зарад чуда и зарад лијека,која жена не има млијека.

доро, дорат – коњ 
тамнориђе длаке (овде 
значи коњ)
Онђе иде рана – Вук је 
записао: „Кажу да и сад 
из онијех прозора, ђе су 
сисе биле измољене, тече 
некаква мокрина која се 
низа зид хвата као креч и 
жене које немају млијека 
или их сисе боле носе оно 
те пију у води“.

  Извор: Српске народне 
јуначке песме, Креативни 
центар, Београд, 2013, 
стр. 41-47. 

  Певач: Старац Рашко

 ■ Гојковица
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1. Какве утиске на тебе оставља прочитана песма? Шта те је у песми 
узнемирило?

2. Које је народно веровање опевано у Зидању Скадра? 
3. Којој породици се приписује градња? Какав однос влада међу браћом: 

Вукашином, Угљешом и Гојком? 
4. Како су Мрњавчевићи опевани у народној традицији? Да ли то одговара 

историји?
5. Зашто вила тражи жртву за градњу града? 
6. Објасни смисао жртвовања деце.
7. Протумачи симболику њихових имена.
8. Какав међусобни однос имају жене Мрњавчевића?
9. Из којих разлога жене у песми немају лична имена?
10. Које околности су довеле Гојковицу на место градње? Шта она наводи 

као оправдање да не носи мајсторима ручак? Образложи то на основу 
веровања и традиције да принесена жртва мора бити чиста и невина.

11. Протумачи стихове које говори Гојко "Имао сам од злата јабуку,/ па ми 
данас паде у Бојану,/ те је жалим, прегорјет не могу!"

12. Објасни злу судбину и страдање младе Гојковице. Зашто је то страдање 
нарочито потресно? Поткрепи то стиховима из песме.

13. Размисли да ли је Гојковица поражена у сукобу са злом у свету. 
14. Прочитај задње стихове и објасни своје мишљење о смислу принете 

жртве. 
15. Која је порука ове песме? Пронађи стих.
16. Каква је композиција песме? Одреди етапе у развоју догађаја у песми.
17. Одреди којем циклусу припада ова песма.
18. Пронађи стилске фигуре.
19. Размисли какве жртве се приносе у савременом друштву и у којим 

ситуацијама.

РАД НА ТЕКСТУ

 ■ Скадар на Бојани, 
остаци старог града
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Раде Боровић („Раде Баранин“ или „Раде Неимар“) је био зидар, 
поријеклом из барске клесарске фамилије (родоначелник „Radoe 
petrarius de Antibaro“), рођен, претпоставља се, око 1335. године. Као 
протомајстор градитељ је цркве манастира Љубостиња, задужбине 
кнегиње Милице Хребељановић. Храм је подизан од 1388. до 1405. 
године. Своје име је урезао на прагу врата (која воде из припрате 
у храм). Како постоји сличност рукописа градитеља на натписима 
у Љубостињи и Богородичној цркви у Новом Брду, сматра се да је 
зидао и ову другу. Као градитељ је у народу имао велики углед, па 
су му у пјесмама приписивали градњу разних објеката: од зидања 
Скадра, Раванице, до ћуприје у Вишеграду итд. Свакако да „Раде 
Неимар“ физички није могао бити присутан на свим тим мјестима, 
између осталог и због очите несразмјере у времену. Неки сматрају 
да је по имену и презимену водио поријекло из Захумља. 

Група аутора, Историјски лексикон Црне Горе

Жртвa и жртвoвaњe прeдстaвљajу изузeтнo вaжaн eлeмeнт свaкe рeлигиje и култa. 
Жртвoвaњe пoдрaзумeвa дoбрoвoљнo oдрицaњe oд нajдрaгoцeниjих ствaри или бићa у кoрист 
нeчeг вишeг, свeтoг, чимe сe oствaруje личнo избaвљeњe. Смисao жртвe je у oбрaћaњу дoбрим 
силaмa (ступaњу у кoнтaкт сa њимa) рaди супрoтстaвљaњa снaгaмa смрти и рaзaрaњa, a и рaди 
oчишћeњa oд грeхa и дoбрoбити зa свe људe нa Зeмљи. 

У пaгaнским oбичajимa принoсилe су сe и крвнe жртвe, нe сaмo живoтињe, вeћ и рoђeнa дeцa, 
нaрoчитo син-првeнaц. To срeћeмo и у Стaрoм зaвeту (кoд Jeврeja Aврaм je спрeмaн дa жртвуje 
синa Исaкa). 

У тeмeљимa мнoгих згрaдa у Пaлeстини oткривeнa су тeлa жртвoвaних људи. Кaсниje сe 
људскe жртвe зaмeњуjу живoтињaмa и симбoличним узидaвaњeм сeнки прoлaзникa. Жртвeни 
oбрeд, oсим принoшeњa жртвe, пoдрaзумeвa и прaтeћу мoлитву. Жртвa сe принoси нa oдрeђeнoм 
мeсту (oгњишту, пoљу) и у oдрeђeнe дaнe (прaзникa или пригoдних свeчaнoсти). Кoд нaс, на пример, 
у сeлимa пoстojи oбичaj шишaњa мушкoг дeтeтa, или сe зa Ђурђeвдaн кoљe мушкo jaгњe. Примeрa 
жртвoвaњa у нaшoj нaрoднoj књижeвнoсти имa вeoмa мнoгo: Зидaњe Скaдрa, припoвeткa Oштaр 
Дaн, пeсмe Ђaкoн Стeфaн и два aнђeлa, Дрaгojлo и Смиљaнa, Смрт цaрa Душaнa и др.

Љиљана Савић

Имe Стojaн je стaрo слaвeнoсрпскo зaштитнo имe. Прeтпoстaвљa сe дa су oвa имeнa у дaлeкoj 
прoшлoсти извeдeнa из првoбитних Стaнимир, Стaнислaв и сл. Oд oвих имeнa извeдeнa су имeнa 
Стoja, Стojaдин, Стojaдинкa, Стojaнa, Стojaнкa и др. Вoди пoрeклo oд кoрeнa стojaн, стojни, стojaти 
у знaчeњу сигурaн, чврст, пoстojaн, кojи сe нe крши, нe лoми. У нaрoду je пoстojaлo вeрoвaњe дa 
сe нaдeвaњeм oвaквoг имeнa дeтeту, мoжe зaустaвити пoмoр дeцe у нeкoj пoрoдици или супрoтнo, 
зaустaвити дaљe рaђaњe дeцe тaмo гдe их je вeћ сувишe. Стоја и Стојан – морали су да буду 
узидани у град да би био чврст, постојан. Узидaвaњe Стoje и Стojaнa срeћe сe и у нaрoднoj пeсми o 
грaдњи мoстa у Moстaру и у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића.

ЗАНИМЉИВОСТИ

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ



158

кнез Лазар – Лазар 
Хребељановић (око 
1329–1389)
софра – трпеза, сто за 
ручавање
Југ-Богдан – историји 
непознат; по традицији 
отац девет Југовића
Југовићи – по традицији 
браћа кнегиње Милице
Вук Бранковић – српски 
великаш, зет кнеза Лазара
застава – почасно место 
у дну стола, супротно од 
чела стола
Косанчић Иван – епски 
јунак, историји непознат
Топлица Милан – епски 
јунак, историји непознат
пехар – висока чаша за 
вино
Милош Обилић – по 
народној традицији зет 
цара Лазара 
вјера – веран, поуздан 
човек
невјера – издајица

 ■ Анастас Јовановић, 
Косовска вечера

Вук Караџић је од свог оца Стефана забележио пет одломака о 
Косовском боју, које је објавио под заједничким називом Комади од 
различнијех косовскијех пјесама. У свом Рјечнику Вук је наговестио 
постојање једне велике песме о Косовском боју („лазарица”), која није 
сачувана. Одломак који је пред тобом у антологијама и изборима је 
познат под називом Кнежева вечера. Епске песме о Косовском боју, 
забележене у збирци Вука Стефановића Караџића, представљају 
завршни израз приче о подвигу и жртви преношене вековима. Мотив 
кнежеве вечере је у писаним изворима познат још од 15. века.  

Кнежева вечера

Славу слави српски кнез Лазареу Крушевцу, мјесту скровитоме.Сву господу за софру сједао,сву господу и господичиће:с десне стране старог Југ Богдана,и до њега девет Југовића;а с лијеве Вука Бранковића,и осталу сву господу редом.У заставу војводу Милоша,и до њега дв'је српске војводе:једно ми је Косанчић Иване,а друго је Топлица Милане.Цар узима златан пехар вина,па говори свој господи српској:"Коме ћ' ову чашу наздравити?ако ћу је напит по старјешству,напићу је старом Југ Богдану;ако ћу је напит по господству,напићу је Вуку Бранковићу;ако ћу је напит по милости,напићу је мојим девет шура,девет шура, девет Југовића;ако ћу је напит по љепоти,напићу је Косанчић Ивану;ако ћу је напит по висини,

напићу је Топлици Милану;ако ћу је напит по јунаштву,напићу је војводи Милошу.Та ником је другом напит нећу,већ у здравље Милош Обилића!Здрав, Милошу, вјеро и невјеро!Прва вјеро, потоња невјеро!Сјутра ћеш ме издат на Косову,и одбјећи турском цар Мурату!Здрав ми буди, и здравицу попиј,вино попиј, а на част ти пехар!"Скочи Милош на ноге лагане,пак се клања до земљице црне:"Вала тебе, славни кнез Лазаре!Вала тебе на твојој здравици,на здравици и на дару твоме,ал' не вала на таквој бесједи!Јер, тако ме вјера не убила,ја невјера никад био нисам,нит сам био, нити ћу кад бити,него сјутра мислим у Косовуза хришћанску вјеру погинути.Невјера ти сједи уз кољено,испод скута пије хладно вино!А проклети Вуче Бранковићу!

Народна епска песма
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Видов данак – Видовдан 
куђеља (кудеља) – влакно 
припремљено за ткање, 
предење 
преслица – справа за предење

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
пјесме II, Београд, Просвета, 
1968, стр. 196–197.

Проучи разлог због којег су се великаши окупили у двору кнеза 
Лазара. Наведи ко је све присутан на кнежевој вечери. Анализирај 
кнежеву здравицу. Како је кнез Лазар окарактерисао Милоша 
Обилића? Објасни Милошеву реакцију на Лазареву оптужбу. 
Шта се из Милошевог одговора може наслутити о приликама у 
српском табору? На шта се Милош пред бој заветовао српским 
јунацима?
У одломку о кнежевој вечери представљено је тројство које чине 
владар, издајник и оклеветани витез. Какву улогу има владар 
у песми? Који библијски мотив препознајеш у сцени кнежеве 
вечере? Наведи шта је драматично у приказаним догађајима.
Слава је празник заједништва, љубави, разумевања и слоге. 
У песму је унет један славски обичај, наздрављање домаћина 
гостима напијањем прве чаше. Објасни улогу овог мотива у 
композицији песме. Запази стихове који се понављају у кнежевој 
здравици. Шта такав поступак говори о Лазару и о великашима 
окупљеним на слави? Образложи како кнежева здравица утиче на 
развој радње. Какве су њене последице?
Наведи каталоге јунака у одломку о кнежевој вечери. Одреди ко 
на кнежевој вечери има улогу издајника, а ко оклеветаног јунака. 
Покажи на примеру Милошевог понашања да су дела јача од 
беседе. 
Истражи историјске чињенице о Косовском боју. Размисли о 
односу између историјске и епске истине о тој бици. Издвој 
разлике и сличности на које наилазиш.

2.

3.

4.

5.

1.

Сјутра јесте лијеп Видов данак,виђећемо у пољу Косовуко је вјера, ко ли је невјера!А тако ми бога великога,ја ћу отић' сјутра у Косово,и заклаћу турског цар Мурата,и стаћу му ногом под гр'оце!Ако ли ми бог и срећа дадете се здраво у Крушевац вратим,Уватићу Вука Бранковића,везаћу га уз то бојно копље,Као жена куђељ' уз преслицу,носићу га у поље Косово!"
РАД НА ТЕКСТУ

 ■ Урош Предић, Кнез Лазар 
се одриче земаљског 
царства

  Певач: Стефан Караџић
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КЉУЧНЕ РЕЧИ

кнежева вечера, 
Лазар, Милош, 
здравица, каталог 
јунака, народна епска 
песма

 ■ Милош Обилић, фреска, 
манастир Хиландар

  Литература: Нада 
Милошевић-Ђорђевић, 
Косовска епика, Београд, 
Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1990.

ПОЈМОВНИК

Каталог јунака је ређање имена и особина јунака према 
утврђеном редоследу, најчешће по исказаном јунаштву. Реч је о 
омиљеној епској техници којом се постиже развијање нарације и 
успоравање радње. Каталог јунака може бити представљен речима 
приповедача (наратора) или књижевног јунака (лика). Често је 
каталог повезан са наглашавањем особина јунака, па је честа и 
градација у склопу тог стилско-композиционог поступка.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„У науци је усвојено мишљење да свака тема у усменој поезији 
представља у ствари спој мотива који се редовно употребљавају приликом 
казивања... Тако се и тема гозбе – вечере пред бој – развија према 
следећем моделу: 1) распоређивање ратника за трпезом по хијерархији; 
2) говор владара са здравицом; 3) сумњичење једног од присутних због 
клевете; 4) одговор осумњиченог на клевету и заветовање. Најзад, 
присутност правог издајника. (...) У косовској поезији вечера може бити 
инспирисана Христовом тајном вечером, која се народном певачу нудила у 
свом разноврсном сликовитом богатству на фрескама српских манастира 
још много пре Косовске битке.”

(Нада Милошевић-Ђорђевић, Радост препознавања, стр. 202)

 ■ Адам Стефановић, Кнежева вечера на Косову
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Смрт мајке Југовића

Мили боже, чуда великога!Кад се слеже на Косово војска,у тој војсци девет Југовићаи десети стар-Јуже Богдане;моли бога Југовића мајка:да јој бог да очи соколовеи бијела крила лабудова,да одлети над Косово равно,и да види девет Југовићаи десетог стар-Југа Богдана.Што молила, бога домолила;бог јој дао очи соколовеи бијела крила лабудова.Она лети над Косово равно,мртви нађе девет Југовићаи десетог стар-Југа Богдана,и више њих девет бојних копља,на копљима девет соколова,око копља девет добрих коња,а поред њих девет љутих лава.Тад завришта девет добрих коња,и залаја девет љутих лава,и закликта девет соколова;и ту мајка тврда срца била,да од срца сузе не пустила,већ узима девет добрих коња,и узима девет љутих лава,и узима девет соколова,пак се врати двору бијеломе.Далеко је снае угледале,мало ближе пред њу ишетале:закукало девет удовица,заплакало девет сиротица,завриштало девет добрих коња,залајало девет љутих лава,закликтало девет соколова;и ту мајка тврда срца била,да од срца сузе не пустила.

Кад је било ноћи у поноћи,ал' завришта Дамјанов зеленко;пита мајка Дамјанову љубу:"Снао моја, љубо Дамјанова,што нам вришти Дамјанов зеленко?Ал' је гладан пшенице бјелице,ал' је жедан воде са Звечана?"Проговара љуба Дамјанова:"Свекрвице, мајко Дамјанова,нит је гладан шенице бјелице,нит је жедан воде са Звечана,већ је њега Дамјан научиодо поноћи ситну зоб зобати,од поноћи на друм путовати;пак он жали свога господарашто га није на себи донио".И ту мајка тврда срца била,да од срца сузе не пустила.Кад ујутру данак освануо,али лете два врана гаврана:крвава им крила до рамена,на кљунове б'јела пјена тргла;они носе руку од јунакаи на руци бурма позлаћена,бацају је у криоце мајци.Узе руку Југовића мајка,окретала, превртала с њоме,па дозивље љубу Дамјанову:

лав – ловачки пас
зеленко – коњ 
зеленкастосиве длаке

зоб – овас, врста жита 
која се најчешће користи 
као храна за коње

Народна епска песма



162

"Снао моја, љубо Дамјанова,би л' познала чија ј' ово рука?"Проговара љуба Дамјанова:"Свекрвице, мајко Дамјанова,ово ј' рука нашега Дамјана,јера бурму ја познајем, мајко -бурма са мном на вjенчању била".Узе мајка руку Дамјанову,окретала, превртала с њоме,пак је руци тијо бесједила:

РАД НА ТЕКСТУ

1. Којим речима се мајка обраћа Богу за помоћ и шта од њега тражи?
2. Шта из мајчиних речи закључујеш о њеним осећајима?
3. Какав призор је угледала на Косову?
4. Ко потврђује смрт њених синова и Југ Богдана?
5. Пронађи, прочитај и објасни те стихове. На шта је подсећају добри  

 коњи, љути пси и соколови?
6. Шта појачава визуелну слику, чиме је нарушена гробна тишина и 

тако свеукупан призор постаје потреснији?
7. Каква је мајчина реакција над призором мртвих јунака?
8. Какву улогу има приказивање мртвих Југовића на једном месту?
9. Какав утисак оставља мајка која ни пред оваквим призором не 

плаче?
10. Како је опеван сусрет са снајама након мајчиног повратка са 

Косова?
11. Упореди понашање снаја са мајчиним понашањем.
12. Зашто је мајка остала замишљена лица, о чему размишља?
13. Каква тишина испуњава кућу?
14. Зашто у тој тишини мајка прва чује Дамјановог коња?
15. Шта јој казује Дамјанова љуба?
16. Каква сећања испуњавају мајчину душу?
17. Зашто певач спомиње најмлађег сина?
18. Објасни симболику гаврана над кућом Југовића.
19. Ко препознаје руку Дамјанову?
20. Како мајка доживљава сусрет са руком најмлађег сина?
21. Образложи њене речи упућене руци.

  Извор: Српске 
народне јуначке 
песме, Креативни 
центар, Београд, 2013, 
стр. 111-114.

  Певач: непознати 
певач из Хрватске

криоце – крило "Моја руко, зелена јабуко,гдје си расла, гдје л' си устргнута!А расла си на криоцу моме,устргнута на Косову равном!"Ал' ту мајка одољет не могла,препуче јој срце од жалостиза својије девет Југовићаи десетим стар-Југом Богданом.          
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Девет Југовића су митски јунаци српских епских песама 
преткосовског и косовског циклуса. По усменом народном предању 
они су били синови Југ Богдана и браћа кнегиње Милице.

Постоји више навода о њиховим именима. У више песама се 
јављају имена тројице, Бошка, барјактара у Косовском боју, затим 
Дамјана и Војина. По једној од верзија имена браће Југовића су била 
Војин, Миљко, Марко, Љубодраг, Радмило, Бошко, Стојан, Веселин и 
Власкоје-Дамјан. С друге стране, у једном од записа песме Зидање 
Раванице се спомињу Петар, Никола и најмлађи Момир. 

У песми преткосовског циклуса Зидање Раванице су 
представљени у негативном светлу јер присвајају благо намењено 
градњи манастира. У Горњој Брњици код Приштине, код сеоске 
цркве Светог Петра и Павла, постоји 10 гробова за које се верује да 
припадају Југовићима. 

У песмама косовског циклуса (као нпр. у песмама Косовски бој 
и Смрт мајке Југовића) се истиче трагична погибија Југ Богдана и 
његових девет синова. Посебно сведочанство народног предања о 
јуначком крају браће Југовића се налази у песми Слуга Милутин где 
слуга одговара царици Милици:

„А Југ ти је, госпо, погинуо
у почетку, у боју првоме.
Погибе ти осам Југовића,
ђе брат брата издати не шћеде —
докле гође један тецијаше;
још остаде Бошко Југовићу,
крсташ му се по Косову вија,
још разгони Турке на буљуке,
као соко тице голубове.“ 
О снази њиховог култа у српском народу сведоче предања о 

њиховој наводној заоставштини у виду објеката као што су Чесма 
девет Југовића поред манастира Троноше и наводни гроб Бошка 
Југовића у близини Ивањице.

Историја српског народа: Бој на Косову, Владимир Ћоровић

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

22. Пронађи те стихове и прочитај их. 
23. Пронађи лирска места.
24. Зашто мајка на крају не одолева болу?
25. Како је грађена песма? Које су њене поруке и поента?
26. Којем циклусу припада ова песма?
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Онда кад се над истргнутом руком материнска туга за погинулим 
сином и изгинулима сусрела са сећањем на материнску радост гајења сина 
на крилу, срце мајке Југовића сломило се јер тај сусрет осећања људима 
задаје највећи бол.

Песма има митске корене,  јер је мајка Југовића митско божанство 
као вила, а онда мајка херој. Над мртвим јунацима на бојишту стоје бојна 
копља, коњи, соколови и лавови, који су им потребни на оном свету, а онда 
се такви појављују на дворовима у општем болу и оплакивању погинулих. 
Ова песма је "херојска трагедија мајке која храбро подноси смрт мужа 
и синова, до тренутка кад се душевни бол преображава у физички, кад 
патња прелази све границе издржљивости и када нагомилан, потискиван 
јад разноси цело њено биће", пише Нада Милошевић Ђорђевић

Симеон Маринковић, Српске народне јуначке песме, Креативни центар, Београд, 
2013. стр. 114.

 ■ Чесма Девет Југовића поред манастира Троноше

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

мајка Југовића, 
Косово, 
трагедија, 
симболи
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Народна песма Диоба Јакшића пева о познатом мотиву заваде браће и 
братоубиства. Реч је о мотиву који сусрећемо у свим културама света, од античких 
митова до библијске приче о Каину и Авељу. Песма коју је Вук Караџић забележио од 
свог оца Стефана спада у ред најлепших епских народних песама. Посебну вредност 
тој песми даје високоморални лик племените љубе Анђелије, која мири завађену 
браћу. Претпоставља се да наведена песма садржи сећање на историјску деобу 
суседа Радула и Богдана, који су управљали Влашком и Молдавијом, а измирио их је 
наш владика Максим 1505. године. У Троношком родослову таква деоба приписује 
се синовима кнеза Лазара, Стефану и Вуку Лазаревићу. 

Диоба Јакшића

диоба – деоба, подела
карати – грдити, корити, 
прекоревати
Биоград – Београд
очевина – оно што отац својој 
деци оставља у наслеђе
Каравлашка – Влашка
Карабогданска – Молдавија
вран – црн

 ■ Пехар

Народна епска песма

Мјесец кара звијезду Даницу:„Ђе си била, звијездо Данице?Ђе си била, ђе си дангубила,дангубила три бијела дана?”Даница се њему одговара:„Ја сам била, ја сам дангубилавише б’јела града Биограда,гледајући чуда великога,ђе дијеле браћа очевину,Јакшић Дмитар и Јакшић Богдане.Лијепо се браћа погодише,очевину своју под’јелише:Дмитар узе земљу Каравлашку,Каравлашку и Карабогданску,и сав Банат до воде Дунава;Богдан узе Сријем-земљу равну,Сријем-земљу и равно Посавље,и Србију до Ужица града;Дмитар узе доњи крај од градаи Небојшу на Дунаву кулу;Богдан узе горњи крај од градаи Ружицу цркву насред града.О мало се браћа завадише,да око шта, веће ни око шта:око врана коња и сокола;Дмитар иште коња старјешинство,врана коња и сива сокола,Богдан њему не да ни једнога.Кад ујутру јутро освануло,
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сињ – сив, сивкасте боје
ђевер – мужевљев брат
грехота – грех
покор – казна; мука, 
невоља што изазива 
стид, срамоту
молитвена чаша – 
обредни предмет у 
склопу свадбеног 
обичаја по коjeм отац 
и мати благосиљају 
и испраћају невесту 
из родитељске куће; 
најчешће је златни 
пехар који девојка са 
собом понесе. У народу 
се верује да молитвена 
чаша има магијску моћ.
утва златокрила – 
према Српском рјечнику 
В. С. Караџића (1852): 
„некаква тица водена; 
кажу да је по трбуху 
жута као злато, и зато 
се свагда пјева утва 
златокрила”
чекмек-ћуприја – 
покретни мост на уласку 
у утврђене градове
нагнати – потерати, 
натерати
завргнути – узети, 
збацити
перни буздован – врста 
средњовековног оружја 
са шиљцима

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
пјесме II, Београд, Просвета, 
1968, стр. 390–392.

  Певач: Стефан Караџић

Дмитар узја вранца великога,и он узе сивога сокола,пак полази у лов у планину,а дозива љубу Анђелију:„Анђелија, моја вјерна љубо,отруј мени мог брата Богдана;ако ли га отровати нећеш,не чекај ме у бијелу двору!”Кад то зачу љуба Анђелија,она сједе брижна, невесела,сама мисли, а сама говори:„Што ће ова сиња кукавица!Да отрујем мојега ђевера!    Од Бога је велика гриота,а од људи покор и срамота;рећи ће ми мало и велико:видите ли оне несретницеђе отрова својега ђевера!Ако ли га отровати нећу,не см’јем војна у двору чекати.” Све мислила, на једно смислила:она оде у подруме доње,те узима чашу молитвену,саковану од сувога злата,што је она од оца донела,пуну рујна наточила вина,па је носи својему ђеверу,љуби њега у скут и у руку,и пред њим се до земљице клања:„На част теби, мој мили ђевере!На част теби и чаша и вино,поклони ми коња и сокола!” Богдану се на то ражалило,поклони јој коња и сокола.Дмитар лови цијел дан по гори,и не може ништа уловити.Намјера га пред вече нанесе

на зелено у гори језеро,у језеру утва златокрила.Пусти Дмитар сивога соколада увати утву златокрилу;она му се не да ни гледати,него шчепа сивога соколаи сломи му оно десно крило.Кад то виђе Јакшић Димитрије,брже свлачи господско од’јело,пак заплива у тихо језеро,те извади сивога сокола,па он пита сивога сокола:„Како ти је, мој сиви соколе,како ти је без крила твојега?” Соко њему писком одговара:„Мени јесте без крила мојегакао брату једном без другога.”Тад се Дмитар бјеше осјетио,ђе ће љуба брата отровати,па он узја вранца великога,брже трчи граду Биограду –не би л’ брата жива затекао.Кад је био на чекмек-ћуприју,нагна вранца да преко ње пређе;пропадоше ноге у ћуприју,сломи вранац обје ноге прве.Кад се Дмитар виђе у невољи,скиде седло с вранца великога,пак заврже на буздован перни,брже дође граду Биограду.Како дође, он љубу дозива:„Анђелија, моја вјерна љубо!Да ми ниси брата отровала?” Анђелија њему одговара:„Нијесам ти брата отровала,веће сам те с братом помирила.”
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РАД НА ТЕКСТУ

Припреми се да примерима из песме Диоба Јакшића образложиш 
чиме је она побудила твоју пажњу (недоумицу, дивљење, чуђење). 
Проучи дијалог Месеца и звезде Данице с почетка песме. Коме је 
припала улога приповедача? Наведи шта је из перспективе Месеца 
и звезде Данице окарактерисано као „чудо велико”. Шта све 
спада у наследство које Јакшићи деле? У поређењу са вредношћу 
подељених добара, браћа су се завадила око наизглед безначајних 
ствари – коња и сокола. Шта симболички представљају животиње у 
наведеној песми? Протумачи који су дубљи узроци сукоба браће.
Дмитровим одласком у лов отвара се нови план радње. Какав 
услов поставља Дмитар љуби на поласку у лов? Зашто се Дмитар 
сам не разрачуна са братом, већ чин братоубиства препушта жени? 
Окарактериши његову одлуку. Шта се у лову дешава са коњем и 
соколом? Зашто Дмитар не може да улови необичну птицу? У ком 
тренутку Дмитар постаје свестан свог поступка? Како је он тада 
поступио?
Анђелијина реакција на Дмитрову наредбу исказана је у форми 
монолога. Монолог је смишљено започет у трећем лицу како би се 
постигао привид епске објективности, а затим се прелази на прво 
лице како би била истакнута субјективна перспектива књижевног 
јунака. Анализирај Анђелијин монолог. Шта из монолога сазнајеш 
о њеном односу према мужу и деверу? Објасни у каквој се позицији 
нашла Анђелија. Шта њу мотивише да се одрекне молитвене чаше? 
Вреднуј мудрост и племенитост Анђелијиних поступака. Због чега 
Анђелија у епској песми Диоба Јакшића преузима главну улогу? 
Проучи сижејне елементе у песми. Уметнички распоред догађаја 
у делу (сиже) обухвата следеће чиниоце: дијалог небеских тела, 
деобу земље, узрок заваде браће, одлазак у лов, Дмитрову наредбу, 
сусрет снахе и девера, повратак из лова и Анђелијин одговор. 
На основу тих елемената образложи уметничке вредности и 
посебности песме Диоба Јакшића.
Истакни поруке песме Диоба Јакшића. Наведи на које је све начине 
могуће решити неспоразуме и неслагања међу људима. Изнеси 
своје предлоге.
Наведи народне пословице које се могу довести у везу са песмом 
Диоба Јакшића.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 ■ Кула Јакшићева на Калемегдану у Београду

  Литература: Хатиџа 
Диздаревић Крњевић, Утва 
златокрила. Делотворност 
традиције, Београд, Филип 
Вишњић, 1997.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Анђелија је често женско име у народној поезији: у епским 
песмама за племениту супругу (љуба Дмитра Јакшића), или за 
сестру јунака (Стојана Јанковића); у лирским песмама име лепе, 
младе девојке.”

(Радмила Пешић, Народна књижевност, стр. 15)

Стефан и Дмитар Јакшић – историјски потомци војводе Јакше, 
који је служио деспота Ђурађа Бранковића. По пропасти Српске 
деспотовине Јакшићи прелазе у Угарску. Од мађарског краља 
Матије добијају у Банату поседе Нађлак и Арад. Обојица су погинули 
у биткама против Турака: Дмитар код Смедерева 1486. године, а 
Стефан код Беча 1489.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

деоба Јакшића, 
молитвена чаша, 
епска народна песма, 
монолог
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Марко пије уз рамазан вино

Марко Краљевић је приказан у народним песмама као изузетан 
јунак, најнепокорнији и најпркоснији лик наше епике. Он је јунак који 
„дотерује цара до дувара”, али и „турска придворица”, поданик турског 
султана. Марко је срдити осветник који са сузама језди на Косово да укине 
свадбарину (Марко Краљевић укида свадбарину). Он је бранилац истине 
и правде у свету силних и осионих (Урош и Мрњавчевићи). Он је вазал од 
кога зазире сам султан и читава моћна Турска царевина (Марко Краљевић 
и Мина од Костура). Његово је витештво најубедљивије представљено у 
песми Марко Краљевић и бег Костадин прекором који он упућује своме 
побратиму право у лице. 

Пред тобом је песма која показује пркосан и непокоран став 
народног певача према турској власти и ропству. Марково непоштовање 
верских забрана и обичаја прописаних у Турској царевини представља 
израз слободоумног духа нашег народа. Истовремено, то је начин да се 
још једном потврди особени епски лик самовољног, јогунастог јунака и 
прзнице, који се не покорава ниједном наметнутом пропису ни ограничењу. 

Цар Сулеман јасак учинио,да с’ не пије уз рамазан вино,да с’ не носе зелене доламе,да с’ не пашу сабље оковане,да с’ не игра колом уз кадуне;Марко игра колом уз кадуне,Марко паше сабљу оковану,Марко носи зелену доламу,Марко пије уз рамазан вино;још нагони оџе и аџиједа и они с њиме пију вино.Иду Турци цару на парницу:"Цар Сулеман, и отац и мајко!Нијеси ли јасак учинио: да с’ не пије уз рамазан вино,да с’ не носе зелене доламе,да с’ не пашу сабље оковане,да с’ не игра колом уз кадуне;Марко игра колом уз кадуне,Марко паше сабљу оковану,Марко носи зелену доламу,Марко пије уз рамазан вино;

 ■ Ђура Јакшић, Марко 
Краљевић

рамазан – строг пост 
муслиманских верника 
за време деветог месеца 
мухамеданске Месечеве 
године
цар Сулеман – турски султан
јасак – забрана
долама – кошуља дугих 
рукава, дуга до испод колена
оџа (хоџа) – муслимански 
свештеник
аџија (хаџија) – човек који је 
био да се поклони на светом 
месту
иду Турци цару на парницу – 
иду да се жале цару
парница – суђење

Народна епска песма
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па му просто, да сам пије вино, већ нагони оџе и аџије да и они с њиме пију вино.”Кад је царе разумео речи,он пошиље два своја чауша:„Отидите, два чауша млада,пак кажите Краљевићу Маркуда га царе на диван зазива.”Отидоше два чауша млада.Кад дођоше Краљевићу Марку,али Марко под шатором пије,пред њим купа од дванаест ока;беседе му два чауша млада:„Да чујеш ли, Краљевићу Марко!Тебе царе на диван зазива,да ти идеш цару на дивана.”Расрди се Краљевићу Марко, пак довати ону купу с виномпа удара царева чауша:прште купа а прште и глава,и проли се и крвца и вино.Оде Марко цару на дивана,седе цару до десна колена,самур-калпак на очи намиче,а буздован уза се привлачи,бритку сабљу на крило намиче.Беседи му царе Сулемане:„Мој посинко, Краљевићу Марко!Та ја јесам јасак учинио,да с’ не пије уз рамазан вино,да с’ не носе зелене доламе,да с’ не пашу сабље оковане,да с’ не игра колом уз кадуне;добри људи о злу говорише, на јаднога Марка потворишеда ти играш колом уз кадуне,да ти пашеш сабљу оковану,да ти носиш зелену доламу,

чауш – припадник 
турске војске; чин 
у турској војсци; 
гласник
диван – разговор
купа – велика чаша, 
пехар
ока – стара 
јединица за тежину
самур-калпак – 
крзнена капа или 
шубара од једне 
врсте куне
потворити – 
оклеветати, 
набедити
кавга – свађа
дувар – зид

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
пјесме II, Београд, Просвета, 
1968, стр. 269–278.

  Певач: непознат

да ти пијеш уз рамазан вино;још нагониш оџе и аџиједа и они с тобом пију вино.Зашто калпак на очи намичеш?Што л’ буздован уза се привлачиш?Што ли сабљу на крило намичеш?”Ал’ беседи Краљевићу Марко:„Поочиме, царе Сулемане,ако пијем уз рамазан вино,ако пијем, вера ми доноси;ак’ нагоним оџе и аџије,не може ми то образ поднетида ја пијем, они да гледају,нек не иду мени у меану.Ако носим зелену доламу, млад сам јунак и доликује ми.Ако л’ пашем сабљу оковану,ја сам сабљу за благо купио.Ако играм колом уз кадуне, ја се, царе, нисам ожениои ти с’, царе био неожењен.Ако калпак на очи намичем, чело гори, с’ царем се говори.Што буздован уза се привлачими што сабљу на крило намичем, ја се бојим да не буде кавге,  ако би се заметнула кавга,тешко оном, тко ј’ најближе Марка!”Гледи царе на четири странене има ли тко ближе до Марка:ал’ код Марка нигди никог нема,већ најближе царе Сулемане.Цар с’ одмиче, Марко се примиче,док дотера цара до дувара: цар се маша руком у џепове,он извади стотину дукатапа и’ даје Краљевићу Марку:„Иди, Марко, те се напиј вина!”
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РАД НА ТЕКСТУ

Запази како почиње песма Марко пије уз рамазан вино. Какве све 
забране цар Сулејман прописује својим поданицима хришћанима? 
Запази чиме је мотивисано Марково непоштовање царевих наредби 
(закона). Образложи због чега Марко не поштује његове забране. 
Чије интересе он заступа?
Размисли о односу Марка Краљевића и турског владара у 
традицији. Наведи примере у којима до изражаја долази Марков 
посебан однос према цару и Турцима. Зашто Турке узнемирава 
Марково понашање? Како цар Сулејман реагује на притужбе својих 
поданика поводом Маркових поступака? Анализирај сусрет Марка 
Краљевића и цара Сулејмана. Због чега су они представљени као 
посинак и поочим? Како је Марко образложио кршење царевих 
забрана? Протумачи израз „док дотера цара до дувара”. Како се 
цар Сулејман ослобађа неугодног посинка? Које карактерне особине 
испољавају својим поступцима Марко Краљевић и цар Сулејман? 
Објасни да ли се људи могу делити према томе којем се богу 
моле и које празнике славе. Због чега је неопходно да уважавамо 
право људи да буду другачији, да имају своја национална, верска, 
политичка и друга убеђења? Истакни универзалне вредности песме 
Марко пије уз рамазан вино.
Којој врсти епских песама према тематици и стиху припада песма 
Марко пије уз рамазан вино? Анализирај улогу понављања у 
стиховима о царевим наредбама и Марковом кршењу тих забрана. 
Наведи мотиве који покрећу радњу у овој песми.
Пронађи анафору у песми и уочи у којим се деловима песме 
користи. Шта се употребом анафора постиже?
О најважнијим историјским чињеницама које се односе на порекло 
Марка Краљевића учио/-ла си у основној школи. Наведи их по 
важности за разумевање његовог епског лика. 
Вук Стефановић Караџић је о Марку записао: „Он заиста, да није био 
некакав особити човек, не би се такове небројене приповијетке о 
њему, између народа, распространити могле, нити би се толико име 
његово пјевало и славило.” Објасни своје виђење Маркове епске 
славе. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 ■ Мина Караџић, 
Краљевић Марко
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ПОЈМОВНИК

Варијанта у ужем смислу јесте творевина која зависи од неке 
друге усмене творевине, од које преузима структурне или сижејне 
особености. Реч је о два или више облика који имају одређени низ 
непроменљивих елемената и један низ променљивих елемената. 
Према мишљењу неких аутора, варијанта у ширем смислу јесте 
свако ново извођење усменог дела. Током извођења народне 
песме или приповетке спонтано се мењају поједини делови које 
певач или приповедач прилагођава публици, њеном расположењу 
и интересовању. Временске (дијахронијске) варијанте настају као 
последица преношења усменог стваралаштва кроз време. Многе 
теме, мотиви и ликови опевани су у различитим варијантама.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Историјски „млади краљ” Марко живео је у 14. веку. Био је син 
српског краља Вукашина Мрњавчевића, који је владао областима 
данашње западне Македоније. Судбина је Марку Краљевићу доделила 
последња времена српске државе, горчину вазалства и погибију на страни 
непријатеља. Као човек од поверења цара Уроша, Марко је предводио 
српско посланство у мировним преговорима са Дубровником (1361). 
Носио је титулу „младог краља” за живота цара Уроша и краља Вукашина, 
што значи да је био одређен за наследника круне. Након очеве погибије у 
Боју на Марици 1371. године, Марко је био приморан да прихвати вазални 
однос према Турцима. Од свих градова које су држали Мрњавчевићи 
(Скопље, Призрен, Приштина), Марку остаје само Прилеп. У Косовском боју 
највероватније није учествовао, мада је турска војска морала прећи преко 
његове области на путу према Косову. Погинуо је у Бици на Ровинама 17. 
маја 1395. године борећи се на турској страни против хришћана. Ктиторски 
портрети краља Вукашина и краља Марка очувани су у Манастиру Св. 
Арханђела код Прилепа и у Манастиру Св. Димитрија у близини Скопља, 
задужбини краља Вукашина, која је позната и под именом Марков 
манастир. Марко је био човек упечатљивих црта лица и отменог изгледа, на 
шта нас упућује фреска у Марковом манастиру. 

 ■ Марков манастир 
код Скопља

  Литература: Марија Клеут, 
Народна књижевност, Нови 
Сад, 2003; Иван Златко вић, 
Епска биографија Марка 
Краљевића, Београд, Завод 
за уџбенике, 2011.
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ЗАНИМЉИВОСТИ

Најстарији познати запис о Марку Краљевићу потиче из 16. 
века. Сачуван је у путописном спеву Хваранина Петра Хекторовића 
Рибање и рибарско приговарање (1568). Реч је о једној од најлепших 
бугарштица Марко Краљевић и брат му Андријаш са древним и широко 
распрострањеним интернационалним сижеом о завади браће и 
братоубиству. Тај сиже постоји у готово свим културама света, од античких 
митова о Ромулу и Рему, о Едиповим синовима Етеоклу и Полинику, до 
библијске приче о Каину и Авељу.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Прочитај песме о Марку Краљевићу у другој Вуковој књизи 
народне поезије. Проучи његову епску биографију и упореди је са 
историјским подацима.
Варијанте песме Марко пије уз рамазан вино сведоче о чудесној 
виталности те песме и њеном плодном усменом животу у дугом 
периоду од 17. до 19. века, на широком подручју од Јадранског 
приморја до Македоније и Бугарске. Прочитај наведену варијанту из 
Дубровачког рукописа и упореди је са песмом из Вукове збирке.

1.

2.

Цар честити јасак учинио
Да се не пије уз рамазан вина,
Да се не носе зелене доламе,
Да не игра Влашић уз Туркиње.
Краљевић Марко за то и не хаје,
Него пије уз рамазан вино,
И он носи зелену доламу,
И он игра, Влашић, уз Туркиње.
То се чудо и до цара чуло,
Да се не боји царева јасака.
Маче царе два улака млада,
Да ухите Краљевића Марка.
Тражиће га три бијела данка,
А четврти половина била,
Нађоше га у билој механи;
Стадоше га бити и везати:
Нит’ се даде бити ни везати,
Нег’ сам иде цару под шаторе.
Он му, царе, тихо говораше:
„Краљевићу Марко, вјерна слуго моја! 
Је ли истина што говоре људи

Да с’ не бојиш ти мога јасака,
Нег’ да пијеш уз рамазан вино,
И да носиш зелене доламе,
И да играш, Влашић, уз Туркиње?”
„Јес’ истина, драги господару!
Кад би се бој’о ја твога јасака
Не би се зв’о Краљевићу Марко.
Када дође каурска коризма,
Зашто Турци мрсе уз коризму,    
Што ли носе црљене доламе,
Што л’ играју Турци уз Влахиње?
Одговори, мој честити царе:
Да не гледам Бога великога,
Сад би тебе раставио с главом!” 
У тему се царе припануо,
Од страха му правду учинио,
И још га је л’јепо даровао:
„Пођи, Марко, тер испијај винце.”
Оде Марко и понесе спенџе,    
Што је њега царе даровао:
Доби правду, весела му мајка!

 ■ Краљевић Марко, ктиторски 
портрет

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Марко, Сулејман, 
народна епска песма, 
варијанта, епска 
биографија
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Марко Краљевић укида свадбарину

Поранио Краљевићу Марко,поранио низ Косово равно.Кад је био на води Сервани,сукоби га Косовка девојка;божју помоћ назива јој Марко:„Божја помоћ, Косовко девојко!"Девојка се до земље поклања:„Здраво да си, делијо незнана!"Ал' јој Марко поче беседити:„Драга сестро, Косовко девојко,лепа ти си, секо, млађа била!Красна ти си стаса и узраста,руменила, господска погледа!Ал' те, секо, коса покварила;јер си тако, секо, оседила.С ког си млада срећу изгубила?Ил' са себе, ил' са своје мајке,или са свог стара родитеља?"Проли сузе Косовка девојка,па говори Краљевићу Марку:„Драги брате, делијо незнана,с себе срећу изгубила нисам,ни са себе, ни са своје мајке,ни са свога стара родитеља;већ сам јадна срећу изгубила:ево има девет годин' данакако дође Арап прекоморац,па од цара Косово закупи,и наметну зулум на Косово:Косово га и поји и храни.Па је други зулум наметнуо:ко с' удаје - тридесет дуката,ко се жени, тридес'т и четири.Који има те толико даде,тај се јунак може оженитии девојка млада удомити,а у мене браћа сиромашна,нема блага да Арапу даду,

у томе сам јадна заостала,те се нисам млада удомила;са тога сам срећу изгубила.Па још за то не бих ни жалила,што нам с' не да младим удаватии јунаком младим оженити;него ево и веће невоље,још је већи зулум наметнуо:на ноћ иште младу и девојку,па девојку Арапине љуби,а невесту слуге Арапове.Обреди се све Косово редом:даваше му младе и девојке,ево мени, тужној, редак дођеда довече идем Арапину,да му ноћас, јадна, будем љуба,па ја мислим и размишљам мисли:мили боже, што ћу и како ћу?Ил' ћу јадна у воду скочити,или ћу се млада обесити;волим, брате, изгубити главунег' љубити свој земљи душмана".Ал' беседи Краљевићу Марко:„Драга сестро, Косовко девојко,не шали се, у воду не скачи,немој себи смрти учинити,немој, секо, душе огрешити!Већ ми кажи Арапове дворе,где су двори Арапина црна?Имам речи беседити с њиме".Девојка му поче беседити:„Драги брате, незнана делијо,а што питаш Арапове дворе?Што их питаш? - Остали му пусти!Може да си нашао девојку,пак му идеш, носиш свадбарину;а можда си јединац у мајке,па ћеш, брате, тамо погинути,

Сервана – 
измишљена река

зулум – намет, 
насиље
обредити се 
– изређати се, 
измењати се
свадбарина - такса 
која је некада 
наплаћивана за 
свадбу
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па што ће ти саморана мајка?"Марко с' маши руком у џепове,те извади тридесет дуката.па их даје Косовки девојки:„На, ти, секо, тридесет дуката,пак ти иди своме белом двору,пак се рани док ти с' срећа јави;само кажи Арапове дворе,ја ћу платит свадбарину за те.Зашто би ме Арап погубио,кад ја имам, сестро, доста блага,мого б' платит све Косово равно,камол' не би за се свадбарину?"Девојка му поче беседити:„Нису двори, већ шатори пусти.Погледајте доле низ Косовогди се онај свилен барјак вије,онде ј' шатор црног Арапина,око њега зелена авлија,сва авлија главам' накићена:ево нема још недеља данакако ј' проклет' Арап исекаоседамдесет и седам јунака,Косоваца тужних ђувегија;Арап има четрдесет слугу,што чувају стражу око њега".А кад Марко саслушао речи,крену Шарца, оде низ Косово,добра Шарца врло расрдио:из копита жива ватра сева,из ноздрва модар пламен лиже;срдит Марко језди низ Косово,рони сузе низ јуначко лице,а кроз сузе гњевно проговара:„Ој давори, ти Косово равно!Шта си данас дочекало, тужно,после нашег кнеза честитога,да Арапи сад по теби суде!Ја срамоте поднети не могу,ни жалости велике трпити,да Арапи таки зулум чинеи да љубе младе и девојке.Данас ћу вас, браћо, осветити,

осветити, или погинути!"Оде Марко право пред шаторе,угледа га Арапова стража,па казује црну Арапину:„Господине, Арап-прекоморче,чудан јунак језди низ Косовона витезу коњу шареноме,добра коња врло расрдио,из копита жива ватра сева,из ноздрва модар пламен лиже;хоће јунак на нас ударити".Ал' беседи Арапине црни:„Децо моја, четрдесет слугу,не сме јунак на нас ударити,ваљаде је нашао девојку,па нам иде, носи свадбарину,жао му је што ће дати благо,са тога се врло расрдио:већ изид'те пред нашу авлију,па јунака дочекајте лепо,пред њиме се смерно поклоните,под њим добра коња прихватите,примите му коња и оружје,пустите га мени под шаторе,нећу блага, узећу му главу,да добијем коња према себе".Испадоше Арапове слугеда под Марком добра коња приме,а кад близу угледаше Марка,не смедоше пред Марка изићи;беже слуге под шатор Арапу,па се крију за Арапа слуге,покривају сабље јапунџети,да им Марко не види сабаља.И сам Марко у авлију уђе;пред шатором одседнуо Шарца,своме Шарцу тако беседио:„Одај, Шаро, и сам по авлији,а ја идем под шатор Арапу;наоди се шатору на врати,ако б' мени до невоље било".Пак се Марко под шатора шеће:Арап седи, пије вино хладно,

витез коњ – коњ 
опремљен за борбу 

јапунџе – огртач
давори – узвик којим 
се углавном исказује 
жалост, осуда или 
прекор

находити се – 
налазити се на неком 
месту

 ■ Топузи (буздовани)
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служи му га млада и девојка;божју помоћ називао Марко:„Божја помоћ, драги господине!"Арап њему лепше одговара:„Здрав, јуначе, делијо незнана!Од', јуначе, да пијемо вина,па ми кажи што си ми дошао".Ал' беседи Краљевићу Марко:„Немам каде с тобом пити вина,а добро сам до тебе дошао,врло добро, боље бит не може -ја испроси лепоту девојку,осташе ми на друму сватови,дошао сам, доно свадбарину,да дам благо, да водим девојку,да ми нико на пута не стане;кажи мени што је свадбарина?"Арап лепо Марку проговара:,,Та ти за то већ одавно знадеш -ко с' удаје, тридесет дуката;ко се жени, тридес'т и четири;ти се видиш јунак од мејдана,није квара да стотину дадеш!"Марко с' маши руком у џепове,пред Арапа три дуката баци:„Веруј мени, више немам блага,већ кад би ме тео причекатидок се вратим с лепотом девојком,тамо ће ме даривати лепо,све ћу теби поклонити даре,теби даре, а мени девојка".Цикну Арап као гуја љута:„У мен', курво, вересије нема!Не даш блага, са мном се подсмеваш!"Па потрже тешка буздована,те удара Краљевића Марка,удари га три-четири пута.Насмеја се Краљевићу Марко:„О јуначе, Арапине црни,ил' се шалиш, ил' од збиље бијеш?"Цичи Арап као змија љута:„Не шалим се, већ од збиље бијем!"Али Марко поче беседити:„А ја мислим да се шалиш, тужан!

А кад, море, ти од збиље бијеш,и ја имам нешто буздована,да те куцнем три-четири пута;колико си мене ударио,толико ћу тебе ударити,па ћем' онда на поље изићии изнова мејдан започети".Трже Марко буздована свога,пак удари Арапина црна:како га је лако ударио,искиде му из рамена главу!Насмеја се Краљевићу Марко:„Боже мили, на свем' теби вала,кад брж' оде са јунака глава!Канда није на њему ни била!"Трже Марко сабљу од појаса,пак зареди Арапове слуге,исече му четрдесет слугу,а четири не кте погубити,већ их Марко остави за правду,кој' ће сваком право казиватикако ј' било Арапу и Марку.Све с авлије поскидао главе,па је главе саранио лепо,да ј' не кљују орли и гаврани,па авлију пусту накитио,накити је арапским главама.Арапово благо покупио;а четири слуге Арапове,које није тео погубити,оправи и' по Косову Марко,оправи и' на четири стране,те телале по Косову слуге:„Гди девојка има за удају,нека тражи себи господара,нек с' удаје док је за младости;а гди јунак има за женидбу,нек се жени, нека љубу тражи;одсад више нема свадбарине,Марко за све свадбарину плати".Све повика мало и велико:,,Бог да живи Краљевића Марка,који земљу од зла избавио,који сатр земљи зулумћара;проста м' била и душа и тело!"

вересија – куповина 
или продаја на веру, на 
почек (кредит)

телалити – јављати, 
оглашавати
зулумћар – насилник 
проста м' била и душа 
и тело – нек му Бог 
опрости

  Извор: Српске 
народне јуначке 
песме, Креативни 
центар, Београд, 
2013, стр. 168-174.

  Певач: слепа жена 
из Гргуреваца
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Пажљиво прочитај стихове у којима је народни певач опевао сусрет 
Марка Краљевића и Косовке девојке. У каквим околностима се 
одвија тај сусрет? 

2. Да ли је девојчин изглед у складу са њеним годинама? Шта је у 
њеном изгледу Марко нарочито уочио? 

3. Шта је девојка испричала Марку? 
4. Какво је Марково понашање према девојци? Шта закључујеш о 

њиховом односу?
5. Какву одлуку Марко доноси пошто је девојку даривао и опростио се 

од ње?
6. Које Марково осећање је опевано у стиховима "Ој давори, ти 

Косово равно!/ Шта си данас дочекало тужно,/ после нашег кнеза 
честитога,/ да Арапи сад по теби суде!/ Ја срамоте поднети не могу,/ 
ни жалости велике трпити,/ да Арапи таки зулум чине/ и да љубе 
младе и девојке?" Објасни дубљи смисао прочитаних стихова.

7. На шта се заветује Марко и зашто?
8. Како се Арапове слуге понашају у сусрету са Марком? 
9. Какве намере Арапин крије иза присних речи упућених Марку? 
10. Како је окончан сукоб између Марка и црног Арапина? Шта Марко 

чини након тога и зашто?
11. Ко је остављен да шири глас о смрти црног Арапина и укидању 

свадбарине?
12. Зашто Марка прати народни благослов?
13. Која морална начела Марко брани у овој песми?

 ■ Владислав Тителбах, Марко 
Краљевић и Муса Кесеџија

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Марко, 
Косовка девојка,
црни Арапин, 
свадбарина, 
благослов
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Марко Краљевић и вила

Појездише до два побратимапреко красна Мироча планине:та једно је Краљевићу Марко,а друго је војвода Милошу.Напоредо језде добре коње,напоредо носе копља бојна,један другом бело лице љуби - од милоште до два побратима;паке Марко на Шарцу задрема,пак беседи побратиму своме:"А мој брате, војвода Милошу,тешко ме је санак обрвао,певај, брате, те ме разговарај."Ал' беседи војвода Милошу:"А мој брате, Краљевићу Марко,ја би тебе, брате, попевао,ал' сам синоћ млого пио виноу планини с вилом Равијојлом,пак је мене запретила вила:ако мене чује да попевам,оће мене она устрелитии у грло и у срце живо".Ал' беседи Краљевићу Марко:"Певај, брате, ти се не бој виледок је мене, Краљевића Марка,и мојега видовита Шарца,и мојега шестопера златна!"Онда Милош поче да попева,а красну је песму започеоод сви наши бољи и старији,како ј' који држ'о краљевинупо честитој по Маћедонији,како себе има задужбину;а Марку је песма омилила,наслони се седлу на облучје,Марко спава, Милош попијева.Зачула га вила Равијојла,па Милошу поче да отпева:Милош пева, вила му отпева,лепше грло у Милоша царско,

јесте лепше него је у виле.Расрди се вила Равијојла,пак одскочи у Мироч планину,запе лука и две беле стреле:једна уд'ри у грло Милоша,друга уд'ри у срце јуначко.Рече Милош: "Јао, моја мајко,јао Марко, Богом побратиме!Јао, брате, вила ме устрели!А нисам ли тебе беседио,да не певам кроз Мироч планину?"А Марко се трже иза санка,па одскочи с коња шаренога,добро Шарцу колане потеже,Шарца коња и грли и љуби:"Јао, Шаро, моје десно крило!Достигни ми вилу Равијојлу,чистим ћу те сребром потковати,чистим сребром и жеженим златом;покрићу те свилом до колена,од колена ките до копита;гриву ћу ти измешати златом,а поткитит ситнијем бисером.Ако ли ми не достигнеш виле,оба ћу ти ока извадити,све четири ноге подломити,па ћу т' овде тако оставити,те се туци од јеле до јеле,к'о ја, Марко, без мог побратима".Довати се Шарцу на рамена,пак потрча кроз Мироч планину.Вила лети по вр'у планине,Шарац језди по среди планине:нигде виле чути ни видети.Кад је Шарац сагледао вилу,по с три копља у висину скаче,по с четири добре у напредак;брзо Шарац достигао вилу.Кад се вила виде на невољи,прну јадна небу под облаке;

појездити – поћи 
некуда јашући
Мироч – планина у 
североисточној Србији 
на десној обали Дунава, 
поред Ђердапске 
клисуре

шестопер – буздован са 
шест пера, оружје које 
се састоји од дрвене 
или металне дршке и 
кугле која је подељена 
на пера
задужбина – манастир, 
црква или нека друга 
грађевина подигнута 
„за душу“, у спомен 
дародавца
облучје – предњи, виши 
део седла
колан – појас којим се 
седло утврђује за коња
жежено злато – 
топљено злато
кита – кићанка
прнути - прхнути, 
одлетети
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потеже се буздованом Маркопустимице добро нештедице,белу вилу међ плећи удари,обори је на земљицу чарну,пак је стаде бити буздованом:преврће је с десне на лијеву,пак је бије шестопером златним:"Зашто, вило, да те Бог убије?!Зашт' устрели побратима мога?Дај ти биље ономе јунаку,јер се нећеш наносити главе".Ста га вила Богом братимити:"Богом брате, Краљевићу Марко,вишњим Богом и светим Јованом дај ме пуштај у планину живу,да наберем по Мирочу биља,да загасим ране на јунаку".Ал' је Марко милостив на бога,а жалостив на срцу јуначком,пусти вилу у планину живу.Биље бере по Мирочу вила,биље бере, често се одзива:"Сад ћу доћи, Богом побратиме!"Набра вила по Мирочу биља,а загаси ране на јунаку:лепше грло у Милоша царско,јесте лепше него што је било,а здравије срце у јунаку,баш здравије него што је било.Оде вила у Мироч планину,оде Марко с побратимом својим,отидоше Поречкој крајини,а Тимок су воду пребродилина Брегову, селу великоме,па одоше крајини Видинској;али вила међ вилама каже:"О, чујете, виле другарице!не стрељајте по гори јунакадок је гласа Краљевића Маркаи његова видовита Шарца,и његова шестопера златна!Што сам јадна од њега претрпила,једва сам и жива остала!"

пустимице – замахом руке

 ■ Паја Јовановић, Марко Краљевић  и вила

Поречка крајина – крај 
поред Дунава, око Доњег 
Младеновца
Видинска крајина – област 
око града Видина који се 
налази на Дунаву у Бугарској

  Извор: Српске народне 
јуначке песме, Креативни 
центар, Београд, 2013, стр. 
119-122.

  Певач: Слепа Живана
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1. Одреди тему песме Марко Краљевић и вила.
2. Какав је однос између Милоша и Марка? Шта краси јунаке?
3. Шта Марко тражи од Милоша? Зашто се Милош правда и не сме да 

испуни Маркову жељу?
4. Прочитај стихове "Певај брате, ти се не бој виле,/ док је мене, 

Краљевића Марка,/ и мојега видовита Шарца,/ и мојега шестопера 
златна!" Објасни Маркове речи. У шта је он сигуран? 

5. Како је вила Равијојла испунила реч задату Милошу? Зашто је то 
урадила? Да ли знаш неки пример из књижевности где се види да 
савршенство припада натприродним бићима? 

6. Које особине поседује вила?
7. Којим стиховима Марко бодри Шарца да стигне вилу Равијојлу?
8. Како је Марко казнио вилу? 
9. Које моћи је вила искористила да би оживела Милоша? Какво 

веровање о вилама је постојало у народу?
10. Којим речима вила шири глас о снази и сили Марка Краљевића?

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

На основу прочитаних песама о Марку Краљевићу напиши есеј на 
тему Лик Марка Краљевића у историји и епској традицији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Марко, 
Милош, 
Шарац, 
вила Равијојла, 
савршенство

 ■ Нoвaк Рaдoнић, Смрт 
Maркa Крaљeвићa 

РАД НА ТЕКСТУ
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„Основ песме чини интернационални мотив о мужу на свадби своје 
жене (општепознат према Одисеју). Стојан Јанковић и један ускок од 
рода Миљковића провели су заиста у турском ропству четрнаест месеци, 
а потом се вратили у Котаре. Ова историјска чињеница доприноси 
могућности везивања интернационалног мотива о дуго одсутном мужу за 
тог врло познатог јунака; време се епски одређује на девет година, а с њим 
судбину у песми дели популарни јунак Илија Смиљанић.” 

(Радмила Пешић, Народна књижевност, одломак)

Стојан краде кључе од ризница,а Илија кључе од арова,награбише небројена блага,па узеше два добра коњица,побегоше у Котаре равне.Кад су били близу до Котара,ал’ говори Јанковић Стојане:„О Илија, да мој мили брате,иди, брате, двору бијеломе,а ја идем моме винограду,винограду, моме рукосаду,да прегледам мога рукосада:ко га веже, ко ли га залама,коме ли је допао у руке.”Од’ Илија двору бијеломе,Стојан оде своме винограду.Нађе мајку Јанковић Стојане,нађе мајку у свом винограду;косу реже остарила мајка,косу реже, па виноград веже,а сузама лозицу залива,и спомиње свог Стојана сина:„Ој Стојане, јабуко од злата!Мајка те је већ заборавила,сна'е Јеле заборавит' нећу;сна'о Јело, неношено злато!”Божио је Јанковић Стојане:„Божја помоћ, сиротицо стара!Зар ти немаш никога млађегада тебека виноград уради,

була – муслиманска жена у 
традиционалној оријенталној 
ношњи; супруга
Котар, Равни Котари – област 
у Далмацији
арови – коњушнице, штале
рукосад – оно што је 
засађено руком
заламати – преламати, 
један крај гране пресавијати 
божити – називати Бога 
или Божју помоћ приликом 
поздрављања

 ■ Стојан Јанковић

Ропство Јанковић Стојана

Кадно Турци Котар поробише,по'араше дворе Јанковића,заробише Смиљанић-Илију,заробише Јанковић-Стојана.У Илије млада оста љуба,млада љуба од петнаест дана;у Стојана млађа оста љуба,млађа љуба од неђеље дана.У Стамбол и' одведоше Турци,поклонише цару честитоме.Тамо били за девет годинаи десете за седам мјесеци,тамо и' је царе потурчио,код себе им дворе саградио.Ал’ бесједи Смиљанић Илија:„Ој Стојане, да мој мили брате,сутра јесте петак, турски светац,цар ће отић' с Турцима у шетњу,а царица с булама у шетњу;већ ти кради кључе од ризница,ја ћу красти кључе од арова,пак да пуста блага награбимо,да узмемо два добра коњића,да бежимо у Котаре равне,да гледамо робље неробљено,да љубимо лице нељубљено.”И ту су се браћа послушала.Кад освану петак, турски светац,оде царе с Турцима у шетњу,а царица с булама у шетњу;

Народна епска песма
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већ посрћеш стара и невољна?”Она њему боље одговара:„Жив ми и здрав, делијо незнана!Немам, рано, никога млађега,до Стојана јединога сина.Њега једног заробише Турци,а и њега и Илију мога,Стојанова брата стричевића.Од Илије млада оста љуба,млада љуба од петнаест дана;мог Стојана млађа оста љуба,млађа љуба од недеље дана.Моја снаша адамско колено,чекала га за девет годинаи десета за седам месеци,данас ми се млада преудаје;ја не мого' од јада гледати,већ побего' саду винограду.”Кад је Стојан разумео речи,брзо оде двору бијеломе,заста тамо кићене сватове;лепо су га свати дочекали:како с' коња, таки за трпезу.Кад се Стојан вина понапио,поче Стојан тијо беседити:„Браћо моја, кићени сватови,је ли тестир мало попевати?”Говоре му кићани сватови:„Јесте тестир, делијо незнана!Јесте тестир, а да зашто није?”Кличе Стојан танко гласовито:„Вила гњиздо тица ластавица,вила га је за девет година,а јутрос га поче да развија;долети јој сив-зелен соколеод столице цара честитога,па јој не да гњиздо да развија.”Том' се свати ништа не сећају,досети се љуба Стојанова,отпусти се од ручна девера,брзо оде на горње чардаке,па дозива сеју Стојанову:„Заовице, рођена сестрице!Ето т’ браца, господара мога!”Кад зачула сеја Стојанова,она стрча доле низ чардаке,

трипут совру очима прегледадок је брацу лице угледала;а кад брацу лице угледала,руке шире, у лице се љубе,једно друго сузама умиваод радости и од жеље живе.Ал’ говоре кићени сватови:„Господару, Јанковић-Стојане,а што ћемо ми за наше благо?Ми смо млого истрошили благадок смо твоју љубу испросили.”Беседи им Јанковић Стојане:„Стан’те, браћо, кићени сватови,док се мало сестрице нагледим!Ласно ћемо ми за ваше благо,ласно ћемо – ако јесмо људи.”Кад се Стојан сестрице нагледа,лепо Стојан свате даривао:ком мараму, ком кошуљу танку,младожењи рођену сестрицу.И одоше кићени сватови.Кад увече о вечери било,иде мајка у двор кукајући,она кука као кукавица,и спомиње свог Стојана сина:„Ој Стојане, јабуко од злата!Стоју мајка већ заборавила,сна'е Јеле заборавит нећу;сна'о Јело, неношено злато!Ко ће стару дочекати мајку?Ко пред мене стару ишетати?Ко ће стару запитати мајку:„Јеси ли се уморила, мајко?”Кад зачула љуба Стојанова,ишетала пред дворе бијеле,прима мајку на господске руке,и говори својој старој мајци:„Ти не кукај, моја стара мајко!Тебе стару огрејало сунце:ево теби твог Стојана сина!”Кад угледа остарила мајка,кад угледа свог Стојана сина,мртва мајка на земљицу паде.Лепо Стојан оправио мајку,цако царски ваља и требује.

адамско колено – 
племенита особа
застати – наћи, затећи
тестир – по вољи, 
слободно, допуштење
чардак – дворац, кула; 
горњи спрат куће
ласно – лако
оправити – сахранити
требује – треба

  Извор: Епске песме о 
хајдуцима и ускоцима, 
прир. Бошко Сувајџић, 
Београд, Гутенбергова 
галаксија, 2003.
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РАД НА ТЕКСТУ

Објасни чиме се мотивише велика жеља котарских ускока за 
повратком кући. На који начин Стојан и Илија успевају да побегну из 
Стамбола? 
Протумачи тужбалицу Стојанове мајке. Протумачи израз „неношено 
злато”. Зашто Стојанова мајка за снаху каже да је „адамско 
колено”? Због чега се снахина судбина у тужбалици оплакује као 
трагичнија од Стојанове? На основу односа који свекрва има према 
снахи размисли о особинама снахе Јеле. Анализирај особине мајке 
Јанковић Стојана. 
Уочи како су представљени породични односи на двору Јанковић 
Стојана. Окарактериши Стојаново понашање на свадби. Протумачи 
песму којом се он обраћа сватовима. Образложи на кога се односе 
песничке слике „тица ластавица” и „сив-зелен соколе”. Које је 
врлине Стојан испољио својим речима и поступцима? Протумачи 
алегоријски смисао Стојанове песме.
Запази како је представљен однос између сестре и брата у песми. 
Како су сватови поступили када су сазнали ко је непознати гост? 
Протумачи Стојанове речи: „Ласно ћемо ми за ваше благо,/ ласно 
ћемо – ако јесмо људи”. Наведи поступке који потврђују изузетност 
Стојановог лика, као и ликова сватова. Објасни како људи могу наћи 
решење и за сложене животне ситуације.
Интернационални мотив „муж на свадби своје жене” у светској 
књижевности заступљен је још у Хомеровом епу Одисеји. Размисли 
о универзалности овог мотива. Које се свевремене вредности 
афирмишу у уметничком свету песме Ропство Јанковић Стојана?

ЗАНИМЉИВОСТИ

Илија Смиљанић је и у историји и у традицији упамћен као велики 
јунак. Због исказане храбрости, млетачке власти су му доделиле кућу у 
Задру. Памти се његово јунаштво у борбама с Турцима под Гламочем и 
Книном (1653). 

Јанковић Стојан је најславнији од четворице синова котарског 
сердара Јанка Митровића („од Котара Јанко”). Стојан је, према архивским 
документима, рођен у Жегару око 1635. године. Живео је у Будину, Исламу 
и Задру. Предводио је ускочке походе у Лику и у Херцеговину. Истакао се 
у биткама код Книна, Гламоча и на Грахову. Погинуо је у нападу на Дувно 
1687. године. Његова кула и данас постоји у Исламу Грчком код Задра, у 
Хрватској.

1.

2.

3.

4.

5.

 ■ Кула Стојана Јанковића 
у Исламу Грчком 
(северна Далмација)

КЉУЧНЕ РЕЧИ

епске народне песме 
средњих времена, 
алегорија, метафора, 
интернационални 
мотив



184

Мали Радојица

Мили боже, чуда големога!Јали грми, јал' се земља тресе,ја се бије море о мраморје?Ја се бију на Попина виле?Нити грми, нит се земља тресе;ни се бије море о мраморје,ни се бију на Попина виле;већ пуцају на Задру топови,шенлук чини ага Бећир-ага -уватио Малог Радојицу,па га меће на дно у тавницу.У тавници двадесет сужања,а сви плачу, један попијева,те остало друштво разговара:"Не бојте се, браћо моја драга,еда Бог да каква гођ јунака,који ће нас јунак избавити".А кад к њима Радојица дође,сви у једно грло заплакаше,Радојицу љуто проклињаху:"Радојица, допаднуо мука!И ми смо се и уздали у теда ћеш ти нас кадгођ избавити,ето и ти саде к нама дође -тко ли ће нас јунак избавити?"Вели њима Мали Радојица:"Не бојте се, браћо моја драга,већ ујутру, кад данак осване,ви дозов'те агу Бећир-агу,па му каж'те да ј' умро Раде,не би ли ме ага закопао".Кад свануло и сунце грануло,а повика двадесет сужања:"Бог т' убио, ага Бећир-ага!Што доведе к нама Радојицу?Јер га синоћ објесио ниси,већ се код нас ноћас преставио,хоће ли нас поморити смрадом?"Отворише на тавници врата,изнесоше пред тавницу Рада;

онда вели ага Бећир-ага:"Нос'те, сужњи, те га закопајте!"Ал' говори Бећирагиница:"Ев', богами, ниј' умро Раде,ниј' умро, већ се ућутио;налож'те му ватру на прсима,хоће ли се помакнути, курва".Ложе њему ватру на прсима,ал' је Раде срца јуначкога,ни се миче, ни помиче Раде.Опет вели Бећирагиница:"А, богами, ниј' умро Раде,ниј' умро, већ се ућутио;већ уват'те змију присојкињу,те турајте Раду у њедарца,хоће ли се од ње уплашити,неће ли се, курва, помакнути".Уватише змију присојкињу,па турају Раду у њедарца,ал' је Раде срца јуначкога -ни се миче, нит се од ње плаши.Опет вели Бећирагиница:"А богами, ниј' умро Раде,ниј' умро, већ се ућутио:већ узмите двадесет клинаца,удрите их под ноктове Раду,хоће ли се помакнути, курва!"И узеше двадесет клинаца,ударају под ноктове Раду -и ту Раде тврда срца био,ни се миче, ни душицом дише.Опет вели Бећирагиница:"А богами, ниј' умро Раде,ниј' умро, већ се ућутио;сакупите кола ђевојакаи пред њима лијепу Хајкуну,хоће ли се насмијати на њу".Сакупише коло ђевојакаи пред њима лијепу Хајкуну;на Рада је коло наводила,

Попина – поље у Лици

сужањ – роб

преставити се – 
умрети
присојкиња – змија 
отровница која живи у 
присоју (на сунчаном 
месту)
клинац – ексер
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преко Рада ногама играла.А каква је, да је Бог убије!Од свију је и већа и љепша,љепотом је коло зачинила,а висином коло надвисила;стоји звека на врату ђердана,стоји шкрипа гаћа од сандала.Кад је згледа Мали Радојица,лијевијем оком погледује,деснијем се брком насмијава;а кад вид'ла Хајкуна ђевојка,она сними свилена јаглука,њиме покри Рада по очима,а да друге не виђе ђевојке;па је своме баби говорила:"Јадан бабо, не гријеши душе,већ носите сужња, закопајте".Онда вели Бећирагиница:"Бре, немојте закопати курве,већ га бац'те у дебело море,те наран'те рибе приморкињелијепијем хајдучкијем месом".Узе њега ага Бећир-ага,па га баци у дебело море.Ал' је Раде чудан пливач био,далеко је Раде отпливао,па изиђе на бријегу мора,па повика из грла бијела:"Јао моји б'јели ситни зуби,повад'те ми клинце из ноката!"И он сједе и ноге прекрсти,и повади двадесет клинаца,па их метну себи у њедарца.Опет неће да мирује Раде:кад је тавна ноћца настанула,иде двору аге Бећир-аге,па постаја мало код пенџера;истом ага за вечеру сио,па с кадуном својом бесједио:"Моја кадо, моја вјерна љубо,ево има девет годин' дана,ка ј' отишо Раде у хајдуке,да не могох сербес вечерати -све од страха Малог Радојице;богу хвала кад га данас нема,

и кад њему хака главе дођох!И оно ћу двадес'т објесити,док ујутру бијел дан осване".А то Раде и слуша и гледа,па у собу к њему улетио,за вечером агу уватио,увати га за врат до рамена,истрже му главу из рамена;па увати Бећирагиницу,па потеже клинце из њедара,удара их под ноктове кади:док је пола клина ударио,и душу је, кучка, испустила;њој говори Мали Радојица:"Нека знадеш, Бећирагинице,да каква је мука од клинаца!"Па ухвати Хајкуну ђевојку:"О Хајкуна, срце из њедара,дај ми нађи од тавнице кључеда испустим двадесет сужања".Нађе Хајка од тавнице кључе,он испусти двадесет сужања.Опет јој је Раде говорио:"О Хајкуна, душо моја драга,дај ми нађи од ризнице кључеда што мало за ашлука тражим -далеко ми ј' дому путовати,треба ми се путем понапити".Отвори му сандук од тал'јера,онда јој је Раде бесједио:"О Хајкуна, срце моје драго,што ће мени таке плочетине?Коња немам да с њима поткивам?Отвори ми сандук од дуката!"Он на друштво дукате дијели;па увати Хајкуну ђевојку,одведе је у земљу Србију,доведе је у бијелу цркву,од Хајкуне гради Анђелију,па је узе за вјерну љубовцу.

ђердан – огрлица
снимити – скинути
јаглук – марама
сандал – врста турског 
платна
сербес – без бриге, без 
страха, слободно
и кад њему хака главе 
дођох – кад га уништих
ризница – одаја у којој 
се чувају новац, одело и 
оружје

ашлук – трошак
талијер, талир – крупан 
сребрни новац

 ■ Хајдук

  Извор: Српске народне јуначке 
песме, Креативни центар, Београд, 
2013, стр. 279 - 283.   Певач: слепи Гајо Балаћ
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Шта знаш о хајдуцима? Које славне хајдуке из народних песама   
познајеш? Опиши времена у којима су живели хајдуци и ускоци. Ко су  
 били хајдуци, а ко ускоци?

2. Пажљиво прочитај народну песму Мали Радојица. Како доживљаваш 
почетне стихове песме? Каква осећања буде ови стихови? Које   
недоумице исказују? Шта изазива те недоумице? Шта се певачу 
чини да чује, а шта да осећа? Шта наговештавају природне појаве? 
Који глаголски облик народни певач употребљава? Шта тиме 
постиже? Чиме народни певач дочарава неизвесност? Каквим 
реченицама се користи?

3. Шта се исказује о Малом Радојици?
4. Како Бећир-ага прославља успешно хватање хајдука? Шта то говори 

о Малом Радојици?
5. Какав је хајдук Мали Радојица?
6. Шта о њему казују другови у тамници?
7. Опиши психичко стање Малог Радојице кад доспева у тамницу. 
8. Како намерава да побегне и ко му помаже?
9. Ко покушава да осујети план Малог Радојице? 
10. Како све Бећирагиница покушава да докаже да је хајдук жив?
11. Шта Радојици даје снагу да издржи? Пред којим искушењем хајдук  

  показује знаке живота? 
12. Како му помаже Хајкуна и зашто то чини?
13. Окарактеришите лик Бећирагинице. 
14. Како се Мали Радојица обрачунава с њом и са Бећир-агом?
15. Чиме те крај песме духовно и морално заокупља? 
16. Шта Радојичино понашање према Хајкуни говори о њему?
17. Анализирај лик Малог Радојице на основу анализе песме и поткрепи 

своје мишљење наводима из песме. 
18. Наведи неке од порука песме. 
19. Пронађи стилска средства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

хајдук, Мали 
Радојица, Бећир-ага, 
Бећирагиница, Хајкуна, 
муке, словенска 
антитеза, градација

 ■ Хајдук



НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ 187

Почетак буне против дахија

Боже мили, чуда великога!Кад се шћаше по земљи Србији,по Србији земљи да преврнеи да друга постане судија,ту кнезови нису ради кавзи,нит су ради Турци изјелице,ал' је рада сиротиња раја,која глоба давати не може,ни трпити турскога зулума;и ради су божји угодници,јер је крвца из земље проврела,земан дошо ваља војевати,за крст часни крвцу прољевати,сваки своје да покаје старе.Небом свеци сташе војеватии прилике различне метативиш' Србије по небу ведроме.'Ваку прву прилику вргоше:од Трипуна до светога Ђурђасваку ноћцу мјесец се ваташе,да се Србљи на оружје дижу,ал' се Србљи дигнут не смједоше.Другу свеци вргоше прилику:од Ђурђева до Дмитрова данасве барјаци крвави идошевиш' Србије по небу ведроме,да се Србљи на оружје дижу,ал' се Србљи дигнут не смједоше.Трећу свеци вргоше прилику:гром загрми на светога Саву,усред зиме, кад му време није,сину муња на часне вериге,потресе се земља од истока,да се Србљи на оружје дижу,ал' се Србљи дигнут' не смједоше.А четврту вргоше прилику:виш' Србије на небу ведромеувати се сунце у прољеће,у прољеће на светог Трипуна,један данак три пута се вата,

а три пута игра на истоку.То гледају Турци Бијограци,и из града сви седам дахија:Аганлија и Кучук Алија,и два брата, два Фочића млада,Мемед-ага и  с њиме Мус'-ага,Мула Јусуф велики дахија,Дервиш-ага градски таинџија,старац Фочо од стотине љета;све седам се састало дахијаБијограду на Стамбол-капији,огрнули скерлетне бињише,сузе роне, а прилике гледе:"Ала, кардаш, чуднијех прилика!"Оно, јолдаш, по нас добро није".Па од јада сви седам дахијаначинише од стакла тепсију,заграбише воде из Дунава,на Небојшу кулу изнесоше,наврх куле вргоше тепсију,у тепсију зв'језде поваташе,да гледају небеске прилике,што ће њима бити до пошљетка.Око ње се састаше дахије,над тепсијом лице огледаше;кад дахије лице огледаше,све дахије очима виђеше:ни на једном главе не бијаше.Кад то виђе све седам дахија,потегоше наџак од челика,те разбише од стакла тепсију,бацише је низ бијелу кулу,низ бијелу кулу у Дунаво,од тепсије нек потрошка нема!Па од јада сви седам дахијапошеташе брижни, невесели,низ Небојшу кулу Јакшићеву,одшеташе у каву велику,пак сједоше по кави великој,све сједоше по кави великој,

(ш)ћаше – хтедоше
судија – овде се мисли на власт
кавга – свађа, сукоб
раја – покорени турски поданици, 
сиромашан свет
глоба – новчана казна, 
незаконит порез
зулум – насиље
божји угодници – свеци
земан – време
војевати – ратовати
вргнути –метнути
сваку ноћцу мјесец се ваташе – 
дошло је до помрачења Месеца 
(1800, 1801. и 1804. године)
све барјаци крвави идоше – 
године 1806. појавила се комета
гром загрми на Светога Саву – 
истинит догађај из 1801. године
Часне вериге – празник који 
прославља Православна црква 
16. јануара (29. јануара по новом 
календару)
увати се сунце у прољеће – 
фебруара 1804. године дошло је 
до помрачења Сунца
дахије – јаничарске поглавице из 
Београдског пашалука
таинџија – снабдевач војске 
храном
скерлет – тканина 
љубичастоцрвене боје
бињиш – широки огртач с дугим 
рукавима и обично са огрлицом 
од самура
кардаш – пријатељ
јолдаш – друг
пошљедак – крај
наџак – чекић, убојна секира
нек потрошка нема – да не 
остане ништа, да је више нема
кава (кавана) – место где се пије

Народна епска песма
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све сједоше један до другога,старца Фочу вргли у зачеље,бијела му брада до појаса;пак повика све седам дахија:"К нама брже, хоџе и 'ваизи!Понесите књиге инџијеле,те гледајте што вам књиге кажу,што ће нама бити до пошљетка".Потекоше хоџе и 'ваизи,донесоше књиге инџијеле;књиге гледе, грозне сузе роне,дахијама овако говоре:"Турци, браћо, све седам дахија,'вако нама инџијели кажу:кад су 'наке бивале приликевиш' Србије по небу ведроме,ев' од онда пет стотин' година,тад је српско погинуло царство,ми смо онда царство задобили,и два влашка цара погубили:Константина насред Цариграда,украј Шарца, украј воде ладне,и Лазара на пољу Косову;Милош уби за Лазу Мурата,ал' га добро Милош не дотуче,већ све Мурат у животу бјешедок ми српско царство освојисмо;онда себи везире дозива:"Турци, браћо, лале и везири,ја умријех, вама добих царство!Него ово мене послушајте,да вам царство дуговјечно буде:ви немојте раји горки бити,веће раји врло добри буд'те;нек је харач петнаест динари,нек је харач и тридест динари;не износ'те глоба ни пореза,не износ'те на рају биједа;не дирајте у њихове цркве,ни у закон, нити у поштење;не ћерајте освете на раји.Што је мене Милош распорио,то је срећа војничка дон'јела:не може се царство задобитина душеку све дуван пушећи.Ви немојте рају разгонити

по шумама да од вас зазире,него паз'те рају к'о синове;тако ће вам дуго бити царство.Ако л' мене то не послушате,већ почнете зулум чинит раји,ви ћет' онда изгубити царство".Цар умрије, а ми остадосмо,и ми нашег цара не слушасмо,већ велики зулум подигосмо:погазисмо њихово поштење,свакојаке б'једе износисмои на рају глобе навалисмо,и гријоту богу учинисмо.Сад су 'наке постале прилике,сад ће нетко изгубити царство;не бојте се краља ниједнога,краљ на цара ударити неће,нити може краљевство на царство,јер је тако од Бога постало;чувајте се раје сиротиње:кад устане кука и мотика,биће Турком по Медији мука,у Шаму ће каде проплакати,јера ће их раја уцв'јелити.Турци, браћо, све седам дахија,тако наши инџијели кажу:да ће ваше куће погорети,ви дахије главе погубити;из огњишта прониће вам трава,а мунаре попаст паучина,неће имат ко језан учити;куд су наши друми и калдрме,и куда су Турци пролазилии с коњскијем плочам' задирали,из клина ће проникнути трава,друмови ће пожељет Турака,а Турака нигде бити неће.Тако књиге инџијели кажу".Кад то чуше сви седам дахија,све дахије ником поникоше,и преда се у земљу погл'аше;с књигом не зна нико бесједити,ни како ће књизи одказати.Старац Фочо подавио браду,па је б'јелу са зубима гризе,ни он не зна с књигом бесједити,

хоџа – муслимански 
свештеник
инџијел – света књига, 
Куран 
ваиз – муслимански 
проповедник

лале – дворани, учени 
људи у султановој 
служби
харач – порез
Медија (Медина) 
– муслиманско 
свето место, град у 
Арабији где се налази 
Мухамедов гроб
Шам – Сирија
када – турска госпођа
мунаре – високи торањ 
уз џамију
језан - позив на 
молитву
ником поникнути 
– сагнути главу и 
спустити поглед
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већ се и он томе послу чуди;не пониче Фочић Мемед-ага,не пониче, већ јунак покличе:"Дишер море, хоџе и 'ваизи!мол'те Бога и језан учитесваки данак, а све по пет пута!Не брин'те се нама дахијама:док је нама здравља и памети,и док нам је биоградског града,ми смо кадри управити градом,око града сиротињом рајом.Кад краљеви на нас војштит' неће,како ће нам раја досадити,кад нас има, у седам дахија,у свакога по магаза блага?Каква блага? Све мека дуката,а све пуста блага лежећега.У нас, браћо, четири дахије,Аганлије и Кучук Алије,и у мене и Мула Јусуфа,у свакога има пуста блага,небројена, по двије магазе.Нас четири када устанемо,устанемо на ноге лагане,а магазе с благом отворимо,просућемо рушпе по калдрми,на дукате покупити војску,нас четири велике дахијена четверо разд'јелити војску,на четверо к'о четири брата;поћи ћемо из нашега градакроз нашије' седамн'ест нахија,исјећ' ћемо све српске кнезове,све кнезове, српске поглавице,и кметове, што су за потребе,и попове, српске учитеље,само луду ђецу оставити,луду ђецу од седам година,пак ће оно права бити раја,и добро ће Турке послужити.Док погубим кнеза Палалијуиз лијепа села Бегаљице,он је паша, а ја сам субаша.Док погубим и Јована кнезаиз Ландова, села маленога,

он је паша, а ја сам субаша.И Станоја кнеза из Зеока,он је паша, а ја сам субаша.Док погубим Стеву Јаковљеваиз Лијевча, гн'језда хајдучкога,он је паша, а ја сам субаша;и Јована кнеза из Крснице.Док погубим до два Чарапићаиз потока Б'јелог од Авале,кој су кадри на Врачар изићи,у Биоград Турке затворити,они с паше, а ја сам субаша.Док погубим Црнога Ђорђијаиз Тополе села поносита,који с бечким тргује ћесаром;он је кадар сву џебану купитод бијела града Варадина,и оружје, што је за потребе;он је кадар на нас завојштити,он царује, а ја субашујем.Док погубим протопоп Николуиз лијепа села Ритопека,он пашује, а ја субашујем.Док погубим Ђорђија Гузоњуи његова брата Арсенијаиз лијепа села Жељезника,кој' је кадар Топчидер затворит.Док погубим протопопа Маркаиз лијепа села Остружнице,он је паша, а ја сам субаша.Док погубим до два игумана,Аџи-Ђеру и Аџи-Рувима,који знаду злато растапатии са њиме ситне књиге писат,

дишер – напоље
војштити – ратовати
рушпа – млетачки, 
венецијански дукат
нахија – округ
паша – господар града 
и његовог округа у 
Турском царству
субаша – нижи 
полицијски чиновник у 
Турском царству
ћесар – аустријски цар
џебана – муниција
завојштити – заратити, 
дићи се на оружје

 ■ Павле Симић, Хаџи 
Рувим и хаџи Ђера 
пишу писмо султану
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нас дахије цару опадати,око себе рају сјетовати,они паше, а ми смо субаше.Док погубим Бирчанин Илију,оборкнеза испод Међедника;ево има три године данаод како се врло посилио:куд гођ иде, све кр'ата јаше,а другога у поводу води;он буздован о ункашу носи,а бркове под калпаком држи;он Турчину не да у кнежину:кад Турчина у кнежини нађе,топузом му ребра испребија,а кад Турчин стане умирати,а он виче на своје хајдуке:"Море, слуге, тамо пашче бац'теђе му гавран кости наћи неће!"А кад нама порезу донесе,под оружјем на диван изиђе,десну руку на јатаган метне,а лијевом порезу додаје:"Мемед-ага, ето ти порезе,сиротиња те је поздравила:више теби давати не може".Ја порезу започнем бројити,а он на ме очима стријеља:"Мемед-ага, зар ћеш је бројити?"Та ја сам је једном избројио!"А ја више бројити не смијем,већ порезу украј себе бацим,једва чекам да се скине б'једа,

јер не могу да гледам у њега;он је паша, а ја сам субаша.Док погубим кнеза Грбовићаиз лијепа села Мратишића,он је паша, а ја сам субаша.Док погубим и Алексу кнезаиз лијепа села Бранковине,и Јакова, брата Алексина:цар и ћесар кад се завадише,код ћесара обрштери бишеи носише од злата кашкете,попл 'јенише све турске паланке,поробише, ватром попалише;цар и ћесар кад мир учинише,а они се цару предадоше,а код цара кнезови посташе,млоге Турке цару опадаше,седам паша, што су опаднули,опаднули, па их поморили;они паше, а ми смо субаше.Док погубим кнеза Тамнавскога,из Љутица Станка оборкнеза;док погубим кнеза мачванскога,с Богатића Мартиновић Лазу,он је паша, а ја сам субаша.Док погубим кнеза Поцерскога,с Метковића Ружичић Мијајла,он је паша, а ја сам субаша.Док запалим Рачу украј Дрине,и погубим Аџи Мелентија,кој' је ишо преко мора сињег,те је влашку ћабу полазио,па се узгред у Стамбол свратиои од цара ферман излагаоза стотину жутијех дуката,да Власима богомољу гради,да је гради за седам година;начини је за годину дана,ево има шест година данакако зида покрај цркве куле,а у куле набавља џебануи по мраку топове привлачи;видиш, јолдаш, да се нечем нада!Пак ћем' онда заћи кроз нахије,те исјећи све српске кметове.

оборкнез – кнез 
округа, среза
кр'ат – коњ зеленко 
арапске расе
буздован, топуз – 
оружје, батина са 
задебљањем на крају
ункаш – предњи 
уздигнут део седла
калпак – капа од 
крзна
диван – разговор
јатаган – дугачак, 
крив нож који се 
носио за појасом
обрштер – пуковник
кашкет (качкет) – 
војничка капа
влашка ћаба 
– Јерусалим, 
хришћанско свето 
место
ферман – наредба, 
султанова заповест
Влах – човек 
православне вере,
припадник туђег 
народа, иноверац

 ■ Павле Симић, Илија Бирчанин предаје харач
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Како би нам раја додијала?"Све дахије на ноге скочише,Мемед-аги сви се поклонише:"Фала, јолдаш, Фочић Мемед-ага,твоја памет пашовати може!Ми ћемо те пашом учинити,тебе ћемо свагђе послушати".Старац Фоча поче говорити:"Нуто момка и нуто памети!С којом р'јечи на пашалук сједе!Узми, синко, Фочић Мемед-ага,узми сламе у бијелу руку,мани сламом преко ватре живе:ил' ћеш ватру са тим угасити,или ћеш је већма распалити?Ви можете, и бог вам је дао,тако силну покупити војску,и поћ ћете, синко, кроз нахије;једног кнеза преварит можетеи на вјеру њега домамити;своју ћете вјеру изгубити:једног посјећ', а два ће утећи,два пос'јеци, четири одоше,они ће вам куће попалити,ви дахије од њих изгинути.Ал' ви тако немојте радити,него мене старца послушајте:ја сам гледо у нашем инџилу,ово наше дуго бити неће,него ће се пром'јенити царство;већ се, синко, подобрите раји:од харача раји отпустите,нек је харач, к'о што Мурат рече;прођите се глоба и пореза;с кнезовима ви се побратите,кнезовима ате поклањајте,кметовима осредње парипе,с поповима у дослуку буд'те,не би л' и ми уз њих преживели,јера наше дуго бити неће.А што ће вам више пусто благо?Да мељете, изјест не можете".Ал' говори Фочић Мемед-ага:"Мој бабајко, не слушам те, стари!"То изрече, а на ноге скочи,и за њиме остале дахије,

пак на граду бацише топове,на дукате покупише војску,њи четири велике дахије:Аганлија и Кучук Алија,Мула Јусуф, Фочић Мемед-ага;на четворо разд'јелише војску,њи четири, к'о четири брата,пак на граду отворише врата,и одоше с војском по тефтишукроз њихових седамн'ест нахија.Првог српског кнеза преварише:домамише кнеза Палалијуи у Гроцкој њега погубише;и Станоја кнеза из Зеокапреварише, па га погубишеу његову двору бијеломе.Преварише Марка Чарапића,преварише, те га погубише;и Гагића Јанка буљубашуиз Болеча, села маленога;погубише кнеза Теофанаиз Орашја Смедеревске на'је;та и кнеза Петра из Ресаве;преварише Мата буљубашуиз Липовца близу Крагујевца,те и њега млада погубише.Моравцима цркви допадоше,и ту Аџи Ђера погубише,а Рувима у град опремише,и у граду њега погубише.Мемед-ага у Ваљево дође:Грбовић се бјеше осјетио,па Грбовић на страну побјеже,а дође му оборкнез Алекса,и дође му Бирчанин Илија;обојицу вата Мемед-ага,бијеле им савезао руке,па их води на мост Колубари.А кад виђе оборкнез Алексада ће Турци оба погубити,тад он рече Фочић Мемед-аги:"Господару, Фочић Мемед-ага,поклони ми живот на мејдану,ево теби шест кеса блага!"Мемед-ага говори Алекси:"Не могу те, Алекса, пустити,

нуто – гле
ат – арапски коњ
парип – обичан коњ
дослук – тајни договор
бабо, бабајко – отац
тефтиш – ислеђење, 
испитивање које су 
турске војне старешине 
вршиле одлазећи у 
српска села у потрази 
за хајдуцима и јатацима

буљубаша – заповедник 
мање војне јединице
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да ми дадеш и сто кеса блага!"Ал' бесједи Бирчанин Илија:"Господару, Фочић Мемед-ага,ево теби и сто кеса блага,поклони ми живот на мејдану!"Вели њему Фочић Мемед-ага:"Не будали, Бирчанин Илија!Тко би горског упустио вука?"Мемед-ага викну на џелата,џелат трже сабљу испод скута,те Илији одсијече главу;а Алекса сједе на ћуприју,па овако поче говорити:"Бог убио сваког ришћанинакоји држи вјеру у Турчину!Ах Јакове, мој рођени брате,ти не држи вјере у Турцима:ђе с' удесиш, удри се с Турцима!"Још Алекса говорити шћаше,али џелат говорит не даде,трже сабљу, одс'јече му главу.Када до два кнеза погибошена ћуприји насред Колубаре:кнез Алекса, Бирчанин Илија,Аџи Рувим насред Биограда,једног дана, а једнога часа,виш' њих јарко помрчало сунце.Мемед-ага конаку похити,не би л' још ког Срба застануо,да још бира ђеког да пос'јече.Ал' кад Срби жалост опазише,из чаршије намах побјегоше,Мемед-аги ниједан не дође.Кад то виђе Фочић Мемед-ага,одмах позна, до горе уради,и одмах се бјеше покајао,ал' се веће доцкан покајати;већ повика дванаест делија,и Узуна свога кавеџију:"Чујете ли, моји соколови!Брзо добре коње посједните,пак трчите у село Тополу,не би л' Црног погубили Ђорђа:ако ли нам сад утече Ђорђе,нека знате, добра бити неће!"

Кад то чуше дванаест делија,одмах добре коње посједоше,и пред њима Узун кавеџија,отидоше у село Тополуу суботу уочи неђеље.На освитак неђељи дођоше,прије зоре и бијела дана,и Ђорђине опколише дворе,ударише с обадвије стране,и са двије стране повикаше:"Изиђ' амо, Петровићу Ђорђе!"Тко ће љута змаја преварити?Тко ли њега спаваћива наћи?Ђорђе се је јунак научиоприје зоре свагда уранити,умити се и Богу молити,и попити по чашу ракије:бјеше Ђорђе прије ураниои отишо у доње подруме.Када виђе око куће Турке,он се њима јавити не ћеде.Јави им се млада Ђорђиница:"Да бог с вама, Турци, ноћас био!Шта тражите овђе у то доба?Ђорђе сада пред кућом бијаше,ту сад бјеше, пак некуд отиде,а ја не знам куд је отишао".А то Ђорђе и гледа и слуша.Кад је Ђорђе избројио Турке,чашу попи, а пушку потпраши,узе доста праха и олова,па изиђе својему оборумеђу своји дванаест чобана;а кад дође, чобане избуди,и овако чобанима рече:"Браћо моја, дванаест чобана,устаните, обор отворите,из обора ишћерајте свиње,нека иду, куда коме драго;а ви браћо, мене послушајте,и шарене пушке потпрашите;ако Бог да те се оно стече,што сам данас радит наумио,честите ћу вас све учинити,оковати у сребро и злато,

џелат – онај који 
извршава смртну 
пресуду
конак – кућа, 
преноћиште
застанути – затећи
чаршија – пословни 
део града
делија – војник, 
коњаник, јунак
потпрашити (пушку) 
– напунити пушку 
барутом и оловом
олово – метак

 ■ Мирко Рачки, 
Сеча кнезова
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а у свилу обућ и кадиву".Сви чобани једва дочекаше,ишћераше свиње из обора,пак шарене пушке потпрашише,намах они за Ђорђем пођоше.Оде Ђорђе право своме двору;а кад Турке с чобанима виђе,онда Ђорђе овако говори:"Чујете ли, дванаест чобана!Сваки јако глајте по Турчина,ал' немојте пушака метатидокле моја најприје не пукне;ја ћу гледат Узуна Мемеда,виђећете, што ћ' од њега бити".То изрече Петровићу Ђорђе,земљи паде, пушци огањ даде,пуче пушка, остат пуста неће;ђе је гледо, Ђорђе погодио,мртав паде Узун са кулаша.Кад то виђе дванаест чобана,намах пуче дванаест пушака,мртви паде онђе шест Турака,шесторица на коњма побјеже.Намах Ђорђе викну по Тополи,те сакупи јоште више друштва,све по трагу Турке поћераше,до Сибнице села доћераше,и ту Турци у хан побјегоше,ками мајци да остати могу!Ту их Ђорђе опколи са друштвом,па он викну у село Сибницу,Сибничани сви му долећеше:ту се саста стотина јунака;намах Србљи хана запалише,а тројица Турак' изгорјеше,а тројица пред њих истрчаше,и Србини сва три погубише.На све стране Ђорђе књиге послау свих градских седамн'ест нахија,на кметове, селске поглаваре:"Сваки свога убијте субашу,жене, ђецу у збјегове кријте!"Кад то чуле српске поглавице,намах они послушаше Ђорђа:сви скочише на ноге лагане,

припасаше свијетло оружје,сваки свога убише субашу,жене, ђецу у збјег одведоше.Кад је Ђорђе Србље узбуниои с Турцима веће завадио,онда Ђорђе прође кроз нахије,па попали турске карауле,и обори турске тефериче,и удари на турске паланке,све паланке он турске попали,женско, мушко, све под мач удари,тешко Србље с Турцима завади.Турци мисле да је раја шала,ал' је раја градовима глава;уста раја к'о из земље трава!У градове саћераше Турке;трчи Ђорђе од града до града,и грађане свагђе довикује:"Чујете ли, ви Турци грађани!На градов'ма отварајте врата,измеђ' себе дајте зулумћаре,ак' хоћете мирни да будете,да градова цару не кваримо:јер ако их ви дати нећете,измеђ' себе Турке зулумћаре,те градове раја начинила,градила их по девет година,кадра их је за дан оборитии са царем кавгу заметнути;а када се с царем завадимо,да устане сви' седам краљевада нас мире, помирит нас неће;бићемо се, море, до једнога!"Тад грађани сузе прољевахуи Ђорђији 'вако говораху:"Бег-Ђорђије, од Србије главо,даваћемо штогод раја иште;не кварите царевих градова,ни са царем замећите кавге,ми даћемо Турке зулумћаре".Па грађани устадоше Турци,на градов'ма отворише вратаизмеђ' себе дају зулумћаре,зулумћаре изјелице Турке,предају их у Србињске руке.

 ■ Паja Jовановић, 
Карађорђе

јако – сада
узун – висок
кулаш – коњ мишје боје
хан – гостионица
ками – јао, куку, леле
збјег – неприступачно 
место на које се народ 
склања од непријатеља
теферич – летњиковац, 
пољска кућа
зулумћар – насилник, 
тиранин
бег – господар једне 
области
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Боже мили и Богородице!Када Србљи докопаше Туркезулумћаре у бијеле руке,па их сташе Србљи разводитипреко поља без свијех хаљина,без ћурака и без антерија,без сарука, у малим капама,без чизама и без јеменија,голе, босе топузима туку:"Море, баша, кам' пореза наша?"У по поља Ђорђе сабљу вади,зулумћарске одсијеца главе.А кад Ђорђе исијече Турке,исијече Турке зулумћаре,онда Ђорђе у градове уђе.
  Извор: Српске 
народне јуначке песме, 
Креативни центар, 
Београд, 2013, стр. 309 
- 328.

  Певач: Филип Вишњић

 ■ Вељко Станојевић, Збор у Орашцу

Што би Турак' по градов'ма б'јелим,што би Турак' за сјече, ис'јече;за предаје што би, то предаде;за крштења што би, то искрсти.Кад је Ђорђе Србијом завладо,и Србију крстом прекрстио,и својијем крилом закрилиоод Видина пак до воде Дрине,од Косова те до Биограда,'вако Ђорђе Дрини говорио:"Дрино водо, племенита међоизмеђ' Босне и измеђ' Србије!Наскоро ће и то време доћикада ћу ја и тебека прећи,и честиту Босну полазити!"

ћурак – кожух, бунда, 
огртач постављен крзном
антерија – кратка горња 
одећа с дугим рукавима
сарук (чалма) – тканина 
коју Турци обавијају око 
главе
јеменије – плитка обућа
баша – старешина
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Шта знаш о историјским догађајима опеваним у овој песми? Какве 
су историјске околности изазвале устанак? 

2. Због чега српски кнезови нису били одушевљени идејом о побуни?  
Зашто је "сиротиња раја била рада кавзи", то јест борби? Шта је   
посебно погоршало њене, ионако тешке, услове живота? 

3. Објасни уметничку функцију небеских појава. Како народ тумачи те 
појаве, а како Турци?

4.  Пажљиво прочитај стихове турског цара Мурата упућене лалама и  
везирима на Косову у самртном часу. На шта их Мурат упозорава?  
Које афоризме уочаваш у његовим речима? Откриј и појасни њихово 
дубље значење. 

5. Да ли су Мурата потомци послушали? Како су се односили према 
раји? 

6. У песми се сукобљава искуство и младост. Како тумачиш улогу 
старца Фоче? Окарактериши лик Мемед-аге.

7. На који начин је Мемед-ага Фочић одлучио да умири српски народ?   
 Како дахије крећу у обрачун с кнезовима и како су убили неке од 
њих? Какве последице изазива турски план о Сечи кнезова? 

8. Задржи се на опису Бирчанин Илије. Наводима из песме 
окарактериши његов спољашњи изглед, поступке и особине. 

9. Шта поручује кнез Алекса своме брату Јакову?
10. Како се Ђорђе обрачунао с Турцима који су дошли да га погубе? Како  

народ прихвата Карађорђев позив на отворен сукоб с Турцима? Шта 
мислиш о Карађорђевим поступцима према Турцима са историјског 
и моралног гледишта?

11. Које вождове особине се истичу у песми?
12. Ко је главни лик у песми и каква је улога тог лика? 
13. Пажљиво прочитај крај песме где се Црни Ђорђе обраћа Дрини. Уочи 

три временска плана у песми. Објасни њихов дубљи смисао. 
14. Пронађи и прочитај стихове са порукама народног певача и 

протумачи њихово значење. 
15. Какав утисак оставља на тебе ова песма? Који догађаји су те 

највише потресли и зашто?
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Буна на дахије народни је назив за почетак Првог српског 
устанка 1804. године. Дахије су биле јаничарске поглавице које су се 
одметнуле од султана и завладале у Београдском пашалуку. Биле су 
завеле режим насиља над српским становништвом. Да би осигурале 
страховладу, дахије су предузеле Сечу кнезова, у којој је погинуо 
велики број српских првака - кнезова, трговаца и свештеника. Сеча 
је убрзала устанак, који је започео у Орашцу 1804. године. За вођу 
је изабран Карађорђе Петровић. Вишњић је у овој песми спојио 
векове. Као што је пропаст Српског царства на Косову била по вољи 
божанских сила, тако и буђење српског народа из вековног ропства 
најављују божанске силе - крвави барјаци на небу, грмљавина усред 
зиме, помрачење Сунца и Месеца, потреси земље. Потреси неба 
и земље сливају се међу људе, међу дахије на Кули Небојши, међу 
најеђен народ чији се гнев осећа у лику Илије Бирчанина. Вишњић 
бележи историју тога доба, али ниже јаке слике, моћне речи, снажне 
поруке.

Симеон Маринковић, Српске народне јуначке песме

ПОЈМОВНИК

Колективни лик добија своју функцију у епском приказивању 
значајних историјских догађаја који су од ширег националног 
значаја. Колективни лик се препознаје у општим етичким 
категоријама. Тачније, на све јунаке епске песме примењују се 
иста правила понашања. Концентрисана око главног протагонисте 
група делује монолитно - сви чланови повезани су заједничком 
мотивацијом, карактерном цртом именованог представника, 
суштински се међусобно не разликују и заузимају јединствен однос 
према главном јунаку и догађајима у којима учествују. 

Крупни план припада централним, главним актерима, 
док се колективни ликови појављују наизглед као статисти у 
масовним сценама. Преко колективног лика се индиректно врши 
карактеризација главног актера јер само изузетан јунак може да 
окупи толики број људи. 

Снежана Самарџија, Колективни ликови усмене епике

КЉУЧНЕ РЕЧИ

устанак, 
небеске прилике, 
Сеча кнезова, 
дахије, раја, 
Карађорђе
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Бој на Мишару

вран – црн 
Кулин-капетан – 
Мехмед Куленовић, 
дервентски 
(босански) капетан
када (кадуна) – 
угледна жена 
муслиманске 
вероисповести
Јаков – Јаков 
Ненадовић, војвода 
Првог српског 
устанка
Лука – Лука 
Лазаревић, 
заповедник 
коњице
Цинцар – Јанко 
Поповић, истакнути 
јунак
Чупић – Стојан 
Чупић, истакнути 
јунак
Милош – Милош 
Стојићевић, 
војвода поцерски

Полећела два врана гавранаса Мишара‚ поља широкога‚а од Шапца‚ града бијелога‚крвавијех кљуна до очијуи крвавих ногу до кољена.Прелећеше сву богату Мачву‚валовиту Дрину пребродише‚и честиту Босну прејездише‚те падоше на крајину љуту‚баш у Вакуп‚ проклету паланку‚а на кулу Кулин-капетана;како па’ше‚ оба загракташе.Ту излази када Кулинова‚излазила‚ те је говорила:„Ја два врана‚ два по богу брата‚јесте л’ скоро од доње крајине‚од Мишара‚ поља широкога‚а од Шапца‚ града бијелога?Јесте л’ вид’ли млогу турску војскуоко Шапца града бијелога‚и у војсци турске поглавице?Јесте л’ вид’ли мога господара‚господара Кулин-капетана‚кој’ је глава над сто хиљад’ војскеи који се цару зарекаода ћ’ Србију земљу умиритии од раје покупит хараче;да ће Црног Ђорђа у’ватитии жива га цару опремити;и да ћ’ исјећ српске поглавицекој’ су кавгу најпре заметнули?Је ли Ђорђа цару оправио,је л’ Јакова на колац набио,је ли Луку жива огулио,је л’ Цинцара на ватри испекô,је л’ Чупића сабљом посјекао,је л’ Милоша с коњма растргаоје л’ Србију земљу умирио?Иде ли ми Кулин-капетане,води л’ војску од Босне поносне,

иде ли ми‚ хоће л’ скоро доћи?Не гони ли мачванскијех крава,не води ли српскијех робиња‚које би ме вјерно послужиле?Каж’те мени кад ће Кулин доћи,кад ће доћи‚ да се њему надам?”Ал’ бесједе двије ’тице вране:„Ој‚ госпођо‚ Кулинова љубо‚ради бисмо добре казат гласе‚не можемо‚ већ каконо јесте.Ми смо скоро од доње крајине‚а од Шапца‚ града бијелога‚са Мишара‚ поља широкога‚виђели смо млогу турску војскуоко Шапца‚ града бијелога‚и у војсци турске поглавице‚и вид’ли смо твога господара‚господара Кулин-капетана‚и вид’ли смо Црнога Ђорђијау Мишару‚ пољу широкоме.У Ђорђија петн’ест хиљад’ Срба‚а у твога Кулин-капетана‚у њег’ бјеше сто хиљад’ Турака.Ту смо били‚ очима гледали‚кад се двије ударише војскеу Мишару‚ пољу широкоме‚једно српска‚ а друго је турска;пред турском је Кулин-капетане‚а пред српском Петровићу Ђорђе.Српска војска турску надвладала.Погибе ти Кулин-капетане‚погуби га Петровићу Ђорђе.С њим погибе тридес’т хиљад’ Турак’;изгибоше турске поглавице‚по избору бољи од бољега,од честите Босне камените.Нити иде Кулин-капетане‚нити иде‚ нити ће ти доћи‚нит’ се надај нити га погледај!Рани сина‚ пак шаљи на војску –

Народна епска песма
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Кад то зачу Оштроч капетане,лудо д’јете, одмах се препаде,аџи-Мосто намах обумрије;ту долеће Лазар са Мутапом,Мутап Мосту одсијече главу,Цинцар Јанко Оштроч-капетану;утече им од Градачца Дедо;а ни он им не би утекао,ал’ у Деда млого пријатеља,па га сакри њемачка господа.Кад згубише Оштроч-капетана,ту Србини како мрки вуциод њих пусто одузеше благо,и добре им коње поваташе,а њих јадне у Саву бацишеи овако Сави говорише:„Саво водо, валовита, ладна,ждери Саво, наше душманине!”Посјекоше Оштроч-капетанау Њемачкој пред бијелом крчмом,не стиде се цара ни ћесара.Кад то зачу Кулинова када,љуто цвили, до бога се чује,јадикује кано кукавицаа преврће како ластавица;па овако прокљињати стаде:„Бео Шапцу, не бијелио се,већ у живој ватри изгорјео,јер код тебе Турци изгибоше!Црни Ђорђе, да те Бог убије!Откако си ти закрајинио,млогу ти си мајку уцв’јелио,а љубовцу у род опремио,и сестрицу у црно завио,и мене си јадну уцв’јелио,јер ми згуби мога господара,господара Кулин-капетана.Попе Луко, рана допаднуо,јер погуби пашу Синан-пашу,који знаде Босну сјетовати.О Милошу, пушка те убила,јер погуби Мемед-капетана,којино је био десно крилоц’јеле Босне и њене крајине.О Јакове, да те Бог убије,

Србија се умирит не може!”Кад то зачу Кулинова када,она цикну како љута гуја,па кадуна ’вако говорила:„Јао врани, – да зла тога гласа!Још ми каж’те, два по богу брата:кад сте били, очима гледали,знадете ли још ког по именупоглавара кој’ је погинуоод честите Босне камените?”Говоре јој двије тице вране:„Знамо сваког, госпо Кулинова,сваког знамо, и казат хоћемопоглавара сваког по именуи ко их је, кадо, погубио.Погибе ти Мехмед-капетанеод Зворника, града бијелога,погуби га Милош од Поцерја;пак погибе паша Синан-пашаиз Горажда, са Херцеговине,погуби га Лазаревић Луко;погибе ти мула Сарајлија,погуби га Чупић код Дреновца;погибе ти Асан Беширевићу Китогу, лугу зеленоме,погуби га попе Смиљанићу;погибе ти дервентски капетан,погуби га Ваљевац Јакове,на Добрави одс’јече му главу.Нешто Турак’ на Саву удари,на добријем коњ’ма препловише,утекоше у земљу Њемачку;ками мајци да утећи могу!”Зачуо их витез Цинцар Јанко,и зачуо Лазаре Мутапе,припасаше свијетло оружје,пријеђоше у земљу Њемачку,пак по трагу поћераше Турке;стигоше их на првом конаку,баш на ушћу код воде Босута.Истом Турци на конак одјâлиу Босуту пред бијелом крчмом,али Цинцар из краја повика:„Стани, Туре, нијеси утекло!”С друге стране Мутап повикао.

мула – виши кадија у 
доба турске владавине 
ћесар – цар (аустро-
немачки)

сјетовати – саветовати
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твоји двори пусти останули,јер погуби Дервент-капетана?О Чупићу, жалости дочекô,јер погуби мулу сарајевског,који знаде и цару судити?О Китоже, не зеленио се,Смиљанићу, не веселио се,јер погуби Беширева Асу,кога љепшег у свој Босни нема.Остаде му злато испрошено!

О Цинцаре, да те Бог убије –мало јада по Турћији радиш,ја шта тражиш по земљи Њемачкој? –Јер погуби Оштроч-капетана,лудо д’јете, јединца у мајке.”То говори Кулинова када,то говори, а с душом се бори;доље паде, горе не устаде,већ и она црче од жалости.

РАД НА ТЕКСТУ

Наведи шта је у песми Бој на Мишару највише привукло твоју пажњу. 
Какву улогу има мотив гавранова у песми? Издвој стихове који 
наглашавају објективност њиховог сведочења о боју. Упореди шта 
Кулинова када очекује, а шта сазнаје од гавранова.
Протумачи уметничку улогу градације и контраста у песми. 
Образложи улогу кадуниног изневереног очекивања и уметничке 
ефекте таквог поступка у песми. Шта мислиш, зашто се у песми 
Бој на Мишару имена јунака само набрајају? Какву улогу у јачању 
националне свести имају епске народне песме? 
Упореди по чему се све песме новијих времена разликују од 
песама старијих и средњих времена. При томе имај у виду разлику 
у времену за које се песме везују и у начину на који се у њима 
приповеда о догађајима и јунацима. 

1.

2.

3.

Турћија – турска царевина

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске народне 
пјесме IV, Београд, Нолит, 
1969, стр. 129–133.

  Литература: Миодраг 
Матицки, Епика устанка, 
Београд, Рад, 1982.

 ■ Афанасиј Шелоумов, 
Бој на Мишару

КЉУЧНЕ РЕЧИ

народна епска песма 
новијих времена, 
хроничарске песме
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Ера с онога света

Копао Турчин с Туркињом кукурузе, па на подне отиде Турчин да препне и да напоји коња, а Туркиња остане одмарајући се у ладу. У том удари однекуд Ера: - Помози Бог, кадо!- Бог ти помогао, кмете! А одакле си ти, кмете?- Ја сам, кадо, с онога света.- Је ли, бога ти! А ниси ли видео тамо мога Мују; који је умро пре неколико месеци?- О, како га не би видео! Та он је мој први комшија.- Па како је, бога ти? Како живи?- Хвала богу, здраво је, али се, богме, доста мучи без ашлука: нема зашто да купи дувана, нити има чим да плати каву у друштву! - А хоћеш ли ти опет натраг, не би ли му могао понети, да му пошаљем мало ашлука?- Би, зашто не би, ја идем сад управо тамо.Онда Туркиња отрчи тамо где јој се муж био скинуо од врућине, те узме кесу с новцима, и колико год је било новаца у њој, да Ери да понесе Муји. Ера докопа новце, па метне у недра, па бежи уз поток. Тек што Ера замакне уз поток, ал' ето ти Турчина где води коња да напоји, а Туркиња те пред њега: - Да видиш, мој човече! Туда сад прође један кмет с онога света, па каже за нашега Мују да се мучи без ашлука: нема за шта да купи дувана, нити има чим да плати каву у друштву, те сам му ја дала оно новаца што је било у твојој кеси, да му понесе.А Турчин: - Па куд оде? Куд оде?А кад му жена каже да је отишао уз поток, онда он брже-боље скочи на гола коња, па потерај уз поток. Кад се обазре Ера и виде Турчина где трчи за њим, а он онда бежи! Кад дође под брдом у једну воденицу, а он утрчи унутра, па повиче воденичару:- Бежи, јадна ти мајка! Ето Турчина да те посече; већ дај мени твоју капу, а на теби моју, па бежи уз брдо туда око воденице. 

препнути - повезати 
коња за нешто, али тако 
да може да се креће и 
да пасе траву
када, кадуна - угледна, 
отмена Туркиња, добра 
домаћица
ашлук - новац за 
трошак

Народна приповетка
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Воденичар, видевши Турчина како јури на коњу, поплаши се, и не имајући кад питати зашто ће да га посече, да Ери своју капу, а Ерину баци на главу, па изнад воденице бежи уз брдо. Ера метне воденичареву капу на главу, па још узме мало брашна, те се поспе, и начини се прави воденичар.Уто и Турчин дотрчи пред воденицу, па сјаше с коња и улети у воденицу:- Камо, море, такав и такав човек, што је сад ту ушао у воденицу?А Еро му каже: - Ено га, видиш, где утече уз брдо!Онда Турчин: - Држи ми, море, коња.Ера узме коња, а Турчин уз брдо за воденичарем, овамо-онамо по буквику.Кад га стигне и ухвати, а он: - Камо новци што си преварио моју жену, те узео да понесеш Муји на онај свет? Воденичар се стане крстити и снебивати: - Бог с тобом, господару! Ја нити сам видео твоје жене, ни Мује, ни новаца. И тако им прође читаво по сата, док се освесте и виде шта је.Онда Турчин потрчи наврат-нанос ка воденици; кад тамо, али хоћеш! Ера узјахао коња, па отишао без трага, а Турчин савије шипке, па пешице к жени.Кад га жена опази без коња, а она повиче:- Јао, човече, шта уради?Вели (тамо њој матер):- Ти си му послала новаца да купи каве и дувана, а ја сам му послао и коња да не иде пешице.

 ■ Сцена из опере Еро с 
онога свиjета

савити шипке - 
покуњити се, па 
отићи необављена 
посла

  Извор: Српске 
народне 
приповетке, 
Креативни 
центар, Београд, 
2008, стр. 87-88.
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1. Ово је шаљива народна приповетка. Шта те је у њој насмејало? 
2. У које годишње доба се одвија радња? По чему то закључујеш?
3. Са каквом намером Ера започиње разговор с Туркињом? Како је   

 ословљава и зашто?
4. Зашто је Туркиња поверовала у Ерину причу?
5. Како се Ера сналази у ситуацији када угледа Турчина? Како је 

преварио воденичара? Зашто му воденичар верује?
6. Како воденичар и Турчин закључују да су преварени?
7. Пронађи и прочитај реченицу из које се види како се Турчин осећа и 

шта мисли када се обратио жени.
8. Анализирај Ерине поступке у приповеци. Зашто му људи верују и да 

ли је заслужио да буде победник?
9. Упореди темпо приповедања на почетку и на крају приповетке. Чиме 

се постиже живост у приповедању? Када приповедање поприма 
мирноћу? Какве су реченице? 

10. Како се са овом причом могу повезати народне пословице "Ко умије 
њему двије"; "Мудрост свијетом влада"? Наведи још неке.

11. Кojи хрвaтски aутoр je кoмпoнoвao oпeру Eрo с oнoгa свиjeтa?

Прочитај још неку причу о Ери и на основу њих анализирај лик овог 
шаљивџије.

РАД НА ТЕКСТУ

 ■ Сцена из опере Еро с онога свиjета

КЉУЧНЕ РЕЧИ

шаљива народна 
прича,
Ера, Туркиња, 
Турчин 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК
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Јарац живодерац

Били стaрaц и бaбa, пa имaли двa синa и двe снaхe. Oни су били врлo сирoмaшни и нису ништa имaли дo jeднoгa jaрцa. Jeдaн дaн пoшаљe стaрaц млaђу снaху дa вoди jaрцa у шуму, дa му нaкрeшe дa нe би крeпao oд глaди. Oнa пo зaпoвeсти oтидe с jaрцeм, aли мaлo чaс, eтo ти jaрцa кући, пa сe стaнe дрeкeњaти oкo кућe: - Meхeхe! Стaрaц изиђe и зaпитa гa штa му je и штo je дoшao кући. A oн oдгoвoри: - Пoслao си снaху дa ми крeшe дa брстим, a oнa ми нaтaклa гужву нa губицу, пa нe мoгу. Oндa стaрaц пoшаљe другу снaху, aли jaрaц oнaкo урaди и кoд њe. Пoшаљe стaрaц синa млaђeгa, aли jaрaц oнaкo урaди и њeму; пoшаљe стaриjeгa - и стaриjeму учини jaрaц oнaкo. Сaд пoђe бaкa, узмe у рукaвицу oсeвинa и стaнe прoсипaти зa сoбoм, вaбeћи jaрцa: - Jaц, jaцo, jaц, jaцo!Ишао је јaрaц  зa бaбoм дoк су из њене рукавице текле oсeвине, a кaд нeстaдe, oн сe oндa врaти кући пo свoмe oбичajу и стaнe дa дрeчи oкo кућe: - Meхeхe!Oпeт гa стaрaц зaпитa, шта му je, a oн oдгoвoри: - Пoслao си бaбурину дa ми крeшe дa брстим, a oнa ми нaтaклa гужву нa губицу, пa нe мoгу.Стaрaц, мислeћи дa je истинa штo jaрaц гoвoри, пoђe сaм с њимe; a jaрaц истo oнaкo урaди и њeму. Taдa сe стaрaц рaзљути, и кaкo дoђe кући, oдмaх jaрцa зaкoљe, a мoj ти jaрaц скoчи с рaжњa, пa бeжи, бeжи тe у лисичиjу jaму, a лисицe нe бeшe кoд кућe.Кaд лисицa дoђe, учини јој се да је нeкo у њeнoj кући и није смела ући унутрa, нeгo пoђe од свoje кућe нeвeсeлa и жaлoснa. Идући тaкo, eтo ти прeд њу зeцa, пa je зaпитa штa трaжи тудa тaкo нeвeсeлa. A oнa му речe дa сe нeкo увукao у њeну кућу, пaк сaд нe смe унутрa. Oндa јој зeц каза: - Хajдeмo нaс двoje, дa видимo, кo би тo биo. И тaкo пoђу. Кaд дoђу прeд jaму, пoвичe зeц: - Кo je у тeтинoj jaми? A jaрaц изнутрa oдгoвoри: - Ja сaм jaрaц живoдeрaц, жив клaн нeдoклaн, жив сoљeн нeдoсoљeн, жив пeчeн нeдoпeчeн, зуби су ми кao кoлaц, прeгришћу тe кao кoнaц.

Народна приповетка

накресати - 
нарезати, насећи 
(грања, траве)

брстити - откидати 
устима и јести 
лишће са грана, 
жбуња
гужва - смотуљак, 
клупко нечега, 
обично згњеченог и 
безобличног
губица - део 
животињске главе 
на коме су уста и 
ноздрве, њушка 
осевина - мекиње, 
трице
вабити - дозивати, 
мамити
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 Кaд тo чуjу зeц и лисицa, пoплaшe сe пa пoбeгну бeз oбзирa. Бeжeћи тaкo, нaиђу нa вукa, мeдвeдa и лaвa, пa их oви зaпитajу, штa им je, штo бeжe. Кaд лисицa и зeц видe oвaквo друштвo, oни сe зaустaвe пa им испричају штa je и кaкo je. Oндa сe дигну сви зajeднo, eдa би кaкo увeли тeту у њeну кућу; aли им зaлуд бeшe мукa, jeр им jaрaц свaкoмe oдгoвoри кao и зeцу. Хoдajући тaкo нeвeсeли пo пoљу и бринући сe с тeтoм, срeтну jeжa и oн их зaпитa штa рaдe у друштву тoлики, a oни му кaжу свe штa je и кaкo je. Oндa рeчe jeж: - Хajдe дa и ja срeћу пoкушaм; дa видим кo je тo. Кaд дoђу прeд jaму, пoвичe jeж: - Кo je тo у тeтинoj кући? Jaрaц oдгoвoри: - Ja сaм jaрaц живoдeрaц, жив клaн, нeдoклaн, жив сoљeн нeдoсoљeн, жив пeчeн нeдoпeчeн, зуби су ми кao кoлaц, прeгришћу тe кao кoнaц. Нa тo му jeж рeчe: - Ja сaм jeж, свeму сeлу кнeз, сaвићу сe у трубицу, убoшћу тe у губицу.A мoj ти jaрaц бeжи!
РАД НА ТЕКСТУ

1. Ко су актери ове шаљиве приче о животињама?
2. Како је јарац живодерац надмудрио старца и чланове његове   

породице?
3. Шта је старац одлучио да уради јарцу пошто је и њега насамарио?
4. Шта је у причи нестварно?
5. Наведи особине јарца.
6. Кога је јарац у наставку приче надмудрио?
7. Ко се на крају приче показао као достојан јарчев противник?
8. Има ли ова прича поруку? Наведи је.
9. Пронађи кратку народну умотворину која се налази у причи и 

одреди њену врсту.
10. Да ли можеш садржај приче да упоредиш са неком од народних   

пословица? Пронађи је.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

шаљива народна 
прича,
јарац живодерац, 
јеж

  Извор: Српске народне 
приповетке, Креативни 
центар, Београд, 2008, 
стр. 125-127.
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Усмено предање о Светом Сави 
(избор)

Истовремено са настанком писане књижевности, о Светом Сави 
стварају се и преносе многобројна усмена предања. У њима се Свети 
Сава појављује као главни јунак који чини многа добра дела својим 
сународницима. Подсети се из претходних разреда текстова у којима се 
приповеда о Светом Сави. Истакни по чему је он остао упамћен у српској 
народној традицији.

Како се родио Свети СаваЗа време зидања Студенице допадне се цар Немањи нека врло лепа девојка из околине и он зажели да је добије. Кад то сазнаду калуђери, који су однекуда такође били ту док се манастир зидао, реше да га сачувају од греха. Одмах наруче да дође царица, кажу јој зашто су је позвали и увече је подметну цару уместо оне девојке. Цар мислећи да је то она девојка проведе с њом нoћ до зоре. У зору му она потражи златан прстен с прста, да би га се имала по чему сећати, и он јој га даде. За три године градећи манастир Немања никако није ишао кући, нити је виђао царице. А она девет месеци после оне ноћи роди мушко дете. Кад чује Немања да је царица родила, поручи јој да га не чека, јер ће је, ако је затече код куће, за неверство погубити. Али га она није послушала, него кад дође цар кући она му показа прстен и исприча све, како се била договорила. Мушко дете, које се Немањи тад нашло, био је Свети Сава.
Свети Сава благосиља водеЈеданпут, уз часни пост, нестаде свијету посне хране, па упитају Светога Саву: „Духовниче, би ли могли што мрсно заложити, јер нам је нестало посне хране, а мрса доста на сваки крај?” Свети Сава одговори: да је грехота мрсити уз часни пост, јер је и сам Христос постио овај пост. А народ ће на то: „Знамо и ми, драги оче, да је грехота мрсити, али је љута невоља, јер немамо шта јести.” Свети Сава помоли се Богу и прекрсти воду три пута и онда заповједи народу да загази у воду и нахвата рибе. Гладна свјетина поврви од чуда у воду и изнесе букадар 

 ■ Свети Сава, 
преосвештени 
архиепископ све српске 
земље и приморске, 
фреска у Краљевој 
цркви у Студеници

пост – обавезно уздржавање 
од мрсне хране у данима када 
то црквени прописи захтевају 
од верника; глад, гладовање
духовник – свештеник, 
калуђер
мрсно – који садржи мрс и 
направљен је с месом
свјетина – народ

Истовремено са настанком писане књижевности, о Светом Сави 
стварају се и преносе многобројна усмена предања. У њима се Свети 
Сава појављује као главни јунак који чини многа добра дела својим
сународницима. Подсети се из претходних разреда текстова у којима се 
приповеда о Светом Сави. Истакни по чему је он остао упамћен у српској
народној традицији.
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рибе, које дотле нити је било, нити је ко видио. Свети Сава научи их, да рибу испоре, оперу, па онда пеку. И тако свјетина доби нову врсту хране, наједе се, а поста не погази. Од тада је вода благословена и у њој оживела риба.
Ради, па ћеш иматиСвети Сава путујући дође у једно село, где је, по своме обичају, поучавао народ. Па ће тако у разговору рећи: „Вала, ове године биће велика неродица – родиће, ама ће град све сатрти.” И Свети Сава оде даље. Сад неки сељаци стану размишљати у себи: „Кад нам светитељ рече, да ће бити неродица, нећемо ништа ни сијати. А и зашто би сијали и мучили се, кад нећемо никакве вајде виђети, а оно сјемена нек нам се бар у невољи нађе.” А други ће опет: „Божја је воља! Па и ако буде неродице, Бог је тако наредио. Ми ћемо засијати к’а и досле, па што Бог да.” И заиста те године паде велики град и сатра многе усјеве. Они, који су били засијали к’а и досле – богме, град сатр’о велики дио, али овдје мало, ондје мало, еле, они саберу толико да се могу прехранити док стаса нови род. А онима, што нијесу ништа засијали, текло нешто старе хране, ал’ не дотекло; те тако осташе без игдје ишта.У том наиђе Свети Сава, па кад сазнаде шта су ови урадили, рећи ће им: „Ама браћо, ако сам вам казао да ће бити града, нијесам вам казао да не радите, јер је опет све у Божјој руци. – Ради, па ћеш имати!”
Свети Сава гради прозореПође једном Свети Сава да учи народ побожности и вјери. Идући по свијету наиђе на људе гдје са четири вола уносе свјетлост у кућу. Он их запита: „Шта радите, то браћо?” „Ево начинисмо има три дана кућу, па никако се у собама не види.” „Три дана са ова четири вола уносимо свјетлост, па све једнако. До пред врата се види, а кад у кућу мрак.” Свети Сава се помоли Богу те им рече: „Е, људи божји, треба начинити прозоре – ево овако.” Па им онда начини прозоре, а они му се много захвале.

благословити – пожелети 
некоме добро и срећу

неродица – неродна година; 
слаба жетва
сатрти – уништити
вајда – корист
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Свети Сава и ђациСвети Сава био је и учитељ. Једном његовом ђаку, једанпут, нестане заструг меда. Да би пронашао крадљивца Свети Сава узвикне гласно својим ђацима: „Ко је украо мед пашће му данас пчела на капу.” Кад су ђаци после изашли на ручак, онај што је украо био мед непрестано је пазио да му пчела не падне на капу, и тако је у крађи ухваћен.
Откуд главице у лукаЈедаред путовао Свети Сава, па како је био много гладан угледа један струк лука и маши се да га откине. Али тек што је он пружио руку, скочи однекуда ђаво и откине струк све до земље. Бог на то нареди да онај остатак у земљи задебља, те га Свети Сава извади и стане јести; и отада, по божјем благослову, корен лука има већу вредност од струка.
Свети Сава греје земљуОко празника Светог Саве дужа дан, сунце греје топлије и земља се загрејава с тога што је Свети Сава забо у земљу ражарен ражањ.
РАД НА ТЕКСТУ

Које је народно предање о Светом Сави посебно привукло твоју 
пажњу? Образложи зашто. Објасни улогу предања у народном 
стваралаштву. По чему је све Свети Сава остао упамћен? 
Погледај на географској карти Србије која места имају у називу 
име Светог Саве. За које се локалитете везују народна предања о 
Светом Сави? 
Етиолошка предања објашњавају и тумаче настанак света и 
порекло небеских тела, човекових особина, биљака, животиња и 
природних појава. У којим се од наведених предања објашњење 
неких појава доводи у везу са Светим Савом?
Пронађи у наведеним предањима елементе из свакодневног 
живота. Уочи и елементе фантастике у њима. Шта су људи желели 
да објасне предањима?

1.

2.

3.

4.

  Извор: Владимир Ћоровић, 
Свети Сава у народном 
предању, Београд, 
Графокомерц, 1990, стр. 
192–195. 

заструг – дрвени суд с 
поклопцем, чанак
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 ■ Храм Светог 
Саве на 
Врачару у 
Београду

ПОЈМОВНИК

Предања су посебна врста усмене прозе у којима су сачувана 
различита веровања наших предака о природи, људима и 
догађајима у прошлости. Многобројна места и географски појмови 
у Србији добили су име по Светом Сави. На пример: Савинац, Савина 
вода, Савин лаз, Савина трпеза, Савина глава, Савино камење, 
Савина стена, Саовци, Савино поље. Таква врста усмене историје 
назива се историјско и културно-историјско предање. Културно-
-историјско предање представља живот и дела најзначајнијих 
легендарних и историјских личности, као и догађаје који су пресудни 
за историју једног народа. У етиолошком предању тумачи се 
настанак света, небеских тела, човекових особина, биљака, 
животиња и порекло природних појава. На пример: Како је постао 
вук, Свети Сава греје земљу. У митолошком предању се објашњава 
шта су митска бића (виле, вештице, мора, караконџула и друго).

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Културно-историјска и историјска предања представљају епизоде 
митско-историјске биографије културног јунака (претка) или националног 
хероја. Циљ им је да слушаоце емотивно вежу за њега, да према њему 
пробуде дивљење и страхопоштовање. Приписују му многобројне, често 
чудесне подвиге које извршава захваљујући својим изузетним особинама. 
У основи сваког предања лежи потреба за објашњавањем. Етиолошко 
предање је, међутим, у целини подређено тој функцији. Оно тумачи помоћу 
живописне слике настанак неке предметне реалности, обичаја, особине, 
локалитета, разних појава у природи, друштву, свету, историји, и врло често 
тај настанак приписује стваралачким, често магијским моћима културног и 
историјског јунака. Само постојање појаве, име јунака, лоцирање догађаја 
употребљава се као доказ о истинитости казивања. Тако се допуњује и 
прожима са културно-историјским предањем.”

(Нада Милошевић-Ђорђевић, Радост препознавања, стр. 42–43)
КЉУЧНЕ РЕЧИ

Свети Сава, народно 
предање, народна 
традиција
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Родови и врсте народне (усмене) књижевности

ЛИРСКЕ ПЕСМЕ  ЕПСКЕ ПЕСМЕ  УСМЕНИ ПРОЗНИ ОБЛИЦИ 

Према Вуковом хронолошко-
-тематском критеријуму ПРИПОВЕТКЕ ПРЕДАЊА

   обредне
   обичајне
   митолошке
   религиозно-
-моралистичке

   посленичке и 
песме о раду

   породичне
   љубавне
   шаљиве

1. Епске песме старијих времена
тематски кругови (циклуси):
прeткoсoвски циклус (пeсмe o 
Нeмaњићимa, Mрњaвчeвићимa), 
циклус пeсaмa o Maрку Крaљeвићу, 
кoсoвски циклус (пeсмe o 
Првoм и Другoм Кoсoвскoм 
бojу), пoкoсoвски циклус (пeсмe 
o Брaнкoвићимa, Jaкшићимa, 
Црнojeвићимa);
2. Епске песме средњих времена
тематски кругови (циклуси):
   хajдучки циклус: Старина Новак, 
Бајо Пивљанин, Мали Радојица, 
Стари Вујадин;

   ускoчки циклус
  сењски ускоци (Сењанин Иво, 
Сењанин Тадија, Сењанин 
Јуриша),

  котарски ускоци (Јанковић 
Стојан, Смиљанић Илија);

3. Епске песме новијих времена
тематски кругови (циклуси):
   циклус пeсaмa o oслoбoђeњу 
Србиje и Црнe Гoрe (пeсмe 
o Првoм и Другoм српскoм 
устaнку).

   басна
   прича о животињама
   бајка
   новела
   шаљива прича
   анегдота
   легендарна прича

   митолошка и 
демонолошка 
(„ствари којијех 
нема”)

   етиолошка и 
есхатолошка 
(„о постању 
гдјекојих 
ствари”)

   културно-
-историјска 
(„јунаци и коњи 
њихови”)

Према врсти стиха

  осмерачка епика (јуначке 
поскочице)

  бугарштице (песме дугог стиха)
  десетерачка епика (гусларска)

ЛИРСКО-ЕПСКЕ ПЕСМЕ КРАТКИ ГОВОРНИ ОБЛИЦИ

баладе, романсе пословице, изреке, загонетке,
питалице, брзалице, бројалице,
благослови, заклетве, клетве

НАУЧИЛИ СМО
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Стилска изражајна средства у народној поезији

Асонанца је стилска фигура понављања истих 
самогласника унутар стиха, чиме се постижу 
звучност и изражајност песничког језика. 

„Наша дода бога моли,
Ој, додо, ој додоле.”

(Народна песма Опет кад игра додола)

Алитерација је стилска фигура која се састоји 
у узастопном понављању истог сугласника или 
сугласничке групе у више речи у стиху. 

„Нетко бјеше Страхинићу бане,
Бјеше бане из малене Бањске.”

(Народна песма Бановић Страхиња)

Анафора је понављање истих речи на почетку 
узастопних стихова у песми. 

„Сву господу за софру сједао,
сву господу и господичиће.”

(Народна песма Кнежева вечера)

Епифора је стилска фигура у којој се речи 
понављају на крају стихова у песми. 

„Те извади сивога сокола,
па он пита сивога сокола.”

(Народна песма Диоба Јакшића)

Симплоха је понављање речи на почетку и на 
крају стихова.

„Може бити да је љутит Марко,
може бити да је пијан Марко.”

(Народна песма Сестра Леке капетана)

Анадиплоза је понављање последње речи или 
групе речи једног стиха као почетне речи или 
групе речи наредног стиха.

„И јатаке, куд сте доходили,
доходили, зиме зимовали,
зимовали, благо остављали.”

(Народна песма Стари Вујадин)

Персонификација је стилска фигура којом се 
неживим стварима, појавама и апстрактним 
појмовима, преко радње коју врше, дају 
особине и својства живих бића. 

„Муња грома надиграла,
Мила сестра оба брата,
А невјеста два ђевера.”

(Народна песма Вила зида град)

Стални епитет је стилска фигура којом се 
на сликовит начин појединим врстама речи 
(описним придевима, прилозима за начин и 
именицама) истичу значајне особине бића, 
предмета или радње који се описују. 

бијело лице, румен’ јагодице, дуге трепавице, 
лепота девојка, тихо бесједити, рано ранити, 
српска дјевојка, српски цар Стјепане, српски 
кнез Лазаре, Косовка девојка

Контраст је стилска фигура која се заснива 
на супротности речи или целих реченица, 
чиме се постижу сликовитост и осећајност. 
Остварује се употребом речи супротног 
значења (антонима) и супротним односом 
међу реченицама. 

„Бјеше ведро, пак се наоблачи,
По облаку зас’јеваше муње,
Све ђевојке к небу погледаше,
Ал’ не гледа Милица ђевојка,
Већ преда се у зелену траву.”

(Народна песма Српска дјевојка)

Словенска антитеза је стилска фигура која 
се састоји од питања, негативног одговора и 
правог одговора.

„Jaли грми, jaл’ сe зeмљa трeсe,
ja сe биje мoрe o мрaмoрje?
Ja сe биjу нa Пoпинa вилe? 
Нити грми, нит сe зeмљa трeсe; 
ни сe биje мoрe o мрaмoрje, 
ни сe биjу нa Пoпинa вилe; 
вeц пуцajу нa Зaдру тoпoви.“
(Нaрoднa пeсмa Maли Рaдojицa)

НАУЧИЛИ СМО
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Метафора представља најтипичнији случај 
промене значења речи. Метафора се заснива 
на односу појмова према сличности. То је 
стилска фигура у којој је један појам, предмет 
или појава описан помоћу другог, сличног 
појма, предмета или појаве. 

„Дјевојчице, злато материно.”

„Лажив св’јете, мој лијепи цв’јете.”

Алегорија је стилска фигура којом се мисли и 
појмови исказују речима које имају пренесено 
(скривено) значење. Настаје када се метафора 
развије на већи број стихова или строфа у 
песничкој слици или у целовитом књижевном 
тексту. Постоји само једно скривено значење.

„Вила гњиздо тица ластавица,
вила га је за девет година,
а јутрос га поче да развија;
Долети јој сив-зелен соколе
од столице цара честитога,
па јој не да гњиздо да развија.”

(Народна песма Ропство Јанковић Стојана)

Метонимија је стилска фигура која почива 
на пренесеном значењу речи. Настаје када се 
неки појам изражава неким другим појмом који 
је са њим у логичној вези. 

„Кад устане кука и мотика 
Биће Турком по Медији мука.”

(Народна песма Почетак буне против дахија)

Апострофа је стилска фигура у којој се лирски 
субјект обраћа неживој природи, стварима, 
одсутним бићима (драгој, пријатељу) као да су 
та бића жива и присутна. 

„Чарна горо, не буди јој страшна!
Црна земљо, не буди јој тешка!
Вита јело, пусти широм гране,
Начини ми заручници лада!”

(Народна песма Женидба Милића барјактара)

Градација је стилска фигура којом се осећања, 
представе, мисли и песничке слике ређају 
поступно, по јачини. Постепено појачавање или 
умањење почетне слике, догађаја, осећања, 
поступака ликова и избора речи заснива се на 
поређењу и паралелизму. 

„Бројила их млада Ђурђевица,
све јунаке на број набројила,
до три њена добра не наброји:
прво добро – Ђурђа господара,
друго добро – ручнога ђевера,
треће добро – брата рођенога.”

(Народна песма Највећа је жалост за братом)

Хипербола је стилска фигура којом се 
преувеличавају особине предмета, напетост 
радње и осећања ликова. 

„Што је небо – да је лист артије,
што је гора – да су калемови,
што је море – да је црн мурећеп,
пак да пишем три године дана,
не би’ моји исписала јада!”

(Народна песма Љубавни растанак)

Поређење је стилска фигура којом се једна 
појава доводи у везу са другом појавом и 
упоређује. Поредбени однос се истиче речима 
као, слично, попут, налик, исто, али може да се 
наслути и без њих. 

„Кад погледа, као соко сиви,
Кад се шеће – као пауница.”

(Народна песма Женидба Милића барјактара)

Ономатопеја је стилска фигура којом се 
подражавају (имитирањем, опонашањем) 
гласови и звуци из природе.

„Кука тужна како кукавица,
а преврће као ластавица,
и кукаће до судњега дана.
(Народна песма Женидба Милића барјактара)



 ■ Питер Бројгел, Вавилонска кула
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века
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О књижевности старог века

Књижевност старог века је уобичајени назив за најстарије 
етапе у развоју књижевности. Оне се разликују по старини, писму 
којим су писане и према поднебљима на којима су настајале. 
Свим књижевностима старог века заједничко је усмено порекло. 
Књижевност у старом веку обухвата: 

  сумерско-вавилонску књижевност (област Месопотамије);
  египатску књижевност (Египат);
  хебрејску књижевност (област Палестине и Блиског истока);
  грчку и римску књижевност (у Грчкој и Римском царству) и 
  књижевност Далеког истока (Кина и Јапан).
Развој писма омогућио је да део стваралаштва књижевности 

старог века буде сачуван.

Сумерско-вавилонска књижевност

Сумерско-вавилонска књижевност развија се на тлу 
Месопотамије (данашњи Ирак и Иран) током више миленијума. 
Најзначајније државе на том простору биле су Сумер, Акад, 
Вавилонско царство и Асирија. Први књижевни текстови записани 
су око средине трећег миленијума пре н. е., клинастим писмом на 
глиненим плочицама, на сумерском и акадском језику.

Сумери су најстарији народ који је живео на југу Месопотамије. 
Подигли су око 3500. године пре н. е. више градова, од којих су 
најпознатији били Ур, средиште сумерске цивилизације, и Урук, 
престоница легендарног сумерског краља Гилга меша. 

 ■ Клинасто писмо

  Литература: Владета 
Кошутић, Древни песници, 
Београд, Издавачко-
-информативни центар 
студената, 1975, стр. 89–123; 
297–299; Речник књижевних 
термина, Институт за 
књижевност и уметност у 
Београду, Београд, Нолит, 
1986.
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Хебрејска књижевност

Библија или Свето писмо (од грчке речи βιβλια, што значи 
„књижице”) код хришћана представља збирку светих списа коју 
чине Стари завет (хебрејска Библија) и Нови завет (хришћанска 
Библија), у зависности од тога да ли се односе на време пре или 
после веровања у Христа. Најстарији од канонизованих списа 
потиче из 13. века пре Христа, а најмлађи текст написао је Христов 
апостол Јован у 1. веку н. е. 

Библијски текстови се темеље на усменом и писаном предању. 
Њихов циљ је, пре свега, да открију и пренесу Божје откровење 
људима и озаре их божанским надахнућем.

Септуагинта је грчки превод јеврејских светих списа састављен 
у 3. веку пре н. е., коришћен за потребе јеврејске заједнице у 
Александрији. Легенда каже да је списе преводило седамдесет 
Јевреја, па је превод тако и назван.

 ■ Еп о Гилгамешу, 11. плоча

Управo је Еп о Гилгамешу наjзначаjниje дeло 
сумерско-вавилонске књижевности. Сумери 
су творци првог писма (клинасто писмо). 
Оно се појављује почетком 4. миленијума 
пре н. е. Сумерска култура и књижевност 
трају од око 2600. до око 1600. године пре 
н. е. Највиши процват сумерске културе и 
књижевности био је, како се сматра, између 
2000. и 1800. године пре н. е. Од 1800. године 
пре н. е. све су бројнији акадски текстови. 
Сматра се да су Сумери као народ ишчезли 
у другом миленијуму пре н. е. стопивши се са 
номадским племенима, Акађанима или Асиро--
Вавилоњанима. 

 ■ Гилгамеш

Хебреји – Јевреји
апостол – Христов ученик

КЉУЧНЕ РЕЧИ

књижевност старог 
века, сумерско-
-вавилонска 
књижевност, 
Eп о Гилгамешу
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Стари завет

Стари завет тумачи верско учење јеврејског народа – јудаизам и 
приказује историју Јевреја. Он је највећим делом писан на хебрејском 
језику. Постоје и текстови који су писани на арамејском језику. 
Православна црква уврстила је у Стари завет 39 књига, док према 
канону Римокатоличке цркве, Стари завет садржи 46 књига.

Књиге које чине Стари завет Јевреји су поделили у три основне 
групе: 

  Закон (хебрејски Тора) обухвата пет Мојсијевих књига, па се још 
назива и Петокњижје (грчки Пентатеух);

  Пророци;
  Списи.
Тора је средиште јеврејских светих списа, који се сматрају 

објављеном „речју Божјом”.
Према врстама и облицима списа који улазе у његов састав, 

Стари завет се може поделити на четири велике целине:
1. Законске књиге: Мојсијево Петокњижје (Постање, Излазак, 
Левитска, Бројеви, Закони поновљени);

2. Историјске књиге: Књига Исуса Навина, Књига о судијама, 
Четири књиге о царевима, Две књиге дневника, Књига 
Јездрина, Књига Немијина, Књига о Јестири;

3. Поучне или моралне књиге: Књига о Јову, Књига псалама, 
Књига прича Соломонових, Књига проповедникова, Песма над 
песмама, Књига о Рути;

4. Пророчке књиге: књиге четворице великих пророка (Исаије, 
Јеремије, Језекиља, Данила) и књиге дванаесторице малих 
пророка (Осије, Јоила, Амоса, Авдија, Јоне, Михеја, Наума, 
Авакума, Софоније, Агеја, Захарије, Малахије).

У Мојсијевом Петокњижју дат је приказ постања света и човека, 
описан је библијски потоп као казна Божја која је сустигла људе због 
грехова њихових и образложен постанак израелског народа (Постање). 

У књизи Излазак описан је излазак јеврејског народа из Мисира 
(Египта) и његов долазак у Ханан или Обећану земљу (Палестину). 

Историјске књиге садрже списе који прате даљу историју 
израелског народа. 

Поучне књиге садрже етичке принципе и моралне поуке о животу, 
мудрости, величању Бога. 

Пророчке књиге најављују долазак Месије (Спаситеља).
Од 13. века католици деле Стари завет на Историјске, Поучне и 

Пророчке књиге.

канон – званично признати 
списи једне религије
Стари завет – стари савез, 
договор Бога са људима; 
Мојсије прима од Бога 
таблице (десет Божјих 
заповести) на Синајској 
гори
арамејски језик – 
старосемитски језик који 
се употребљавао у Сирији, 
Палестини и Месопотамији
Нови завет – Нови савез 
са Богом; сâм Христос, 
својим страдањем и смрћу, 
постаје посредник у овом 
савезу
хебрејски језик – спада у 
групу западносемитских 
језика



Нови завет
Нови завет је хришћанска Библија. У тим списима се тумачи 

хришћанска религија кроз живот и учење Исуса Христа.
Нови завет је написан на грчком језику, са изузетком 

Јеванђеља по Матеју, које је писано на арамејском језику и касније 
преведено на грчки. Садржи 27 списа, који се могу груписати у: 

1. Четири јеванђеља: по Матеју, Марку, Луки и Јовану; 
2. Дела апостолска; једна рана црквена повест;
3. Двадесет и једна посланица, међу којима су најпознатије 
Посланица Римљанима, Коринћанима, Галатима, Солуњанима 
(дела апостола Павла);

4. Откривење Св. Јована Богослова или Апокалипса.
Библија је једна од најважнијих књига човечанства. Преведена 

је, у целини или делимично, на преко 1 500 језика. 
Када је реч о преводима Библије код Јужних Словена, 

тзв. Изборно јеванђеље и Апостол превели су са грчког на 
црквенословенски браћа Ћирило и Методије у 9. веку. Књиге Старог 
завета превео је на српски језик Ђура Даничић (1865), а Новог 
завета Вук Стефановић Караџић (1847).

Композиција Библије

СТАРИ ЗАВЕТ НОВИ ЗАВЕТ

Закони (Петокњижје, Пентатеух)
  Књига постанка
  Књига изласка
  Левитски законик
  Књига бројева
  Закони поновљени

Историјске књиге
  Књига Исуса Навина
  Књига о судијама
  Четири књиге о царевима
  Две књиге дневника
  Књига Јездрина
  Књига Немијина
  Књига о Јестири

Поучне или моралне књиге
  Књига о Јову
  Псалми
  Мудре приче Соломона
  Књига проповедникова
  Песма над песмама
  Књига о Рути

Пророчке књиге

Јеванђеља
  Јеванђеље по Матеју
  Јеванђеље по Марку
  Јеванђеље по Луки
  Јеванђеље по Јовану

Дела апостолска

Посланице (писма)
  Павлове
  Јаковљеве
  Петрове
  Јованове
  Јудине

Откривење Јованово (Апокалипса)

јеванђеље – добра и радосна 
вест о доласку Божјег 
царства

  Литература: Библија: избор 
текстова, избор сачинио и 
предговор написао Милан 
Вукомановић, поговор 
Миодраг Лома, Београд, 
Завод за уџбенике и 
наставна средства, 2000; 
Мирча Елијаде, Историја 
веровања и религијских 
идеја, II–III, превела 
Мирјана Перић, Београд, 
Просвета, 1991; Вилфрид 
Харингтон, Увод у Библију, 
2. издање, превео Мато 
Зовкић, Загреб, 1987.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

хебрејска 
књижевност, Библија, 
Стари завет, Нови 
завет, преводи 
Библије
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Прва књига Мојсијева која се зове 
Постање. Легенда о потопу

„Назив прве библијске, ’Мојсијеве’ књиге – Постање, грчког је порекла 
и потиче од преводилаца хебрејске Библије на грчки (око 3. в. пре н. е.). 
Изворни хебрејски назив те књиге је, међутим, Berešit („У почетку...”) и 
односи се на уводне речи самога списа (’У почетку створи Бог небо и 
земљу’). Догађаји описани у овом делу покривају период од настанка света 
до боравка старих Јевреја у Египту. Ту се, дакле, спомињу неки митолошки, 
али и историјски догађаји, па отуда и сама књига може да се подели у 
два дела. Први део (поглавља 1–11) има општији карактер и односи се на 
настанак света и збивања која усмерава и којима суверено управља сам 
Бог. Други део се (12–50), опет, више бави историјом јеврејских патријарха 
(Аврама, Исака, Јакова, Јосифа), њиховим породицама и потомцима.”

(Милан Вукомановић, Постање и Завет, одломак)

6.
Неваљалс во љу и. Ноје. Објављивање о о а. Грађење 

ковче а.

А кад се људи почеше множити на земљи, и кћери им се народише.2. Видећи синови Божји кћери човјечије како су лијепе, узимаше их за жене које хтјеше.3. А Господ рече: неће се дух мој до вијека прети с људима, јер су тијело; нека им још сто и двадесет година.4. А бијаше тада дивова на земљи, а и послије, кад се синови Божји састајаху са кћерима човјечијим, па им оне рађаху синове; то бијаху силни људи, од старине на гласу.

Ноје – библијски праведник 
чију је породицу Бог изабрао 
да преживи потоп
потоп – као митска 
категорија означава почетак 
новог раздобља, новог 
човечанства и нове историје; 
често је у вези с моралним 
или обредним грешкама 
човечанства, прекршајима 
закона или правила
прети се – свађати се, 
препирати се
безазлен – простодушан

Стари завjет

5. И Господ видећи да је неваљалство људско велико на земљи, и да су све мисли срца њихова свагда само зле,6. Покаја се Господ што је створио човјека на земљи, и би му жао у срцу.7. И рече Господ: хоћу да истријебим са земље људе, које сам створио, од човјека до стоке и до ситне животиње и до птица небеских; јер се кајем што сам их створио.8. Али Ноје нађе милост пред Господом.9. Ово су догађаји Нојеви: Ноје бјеше човјек праведан и безазлен својега вијека; по 
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 ■ Христифор Жефаровић, Нојев ковчег

ковчег (барка, лађа) – 
симбол Христове цркве
дрво гофер – чемпрес или 
кедар, облепљен смолом
лакат – стара мера за 
дужину, која износи око пола 
метра

вољи Божјој свагда живљаше Ноје.10. И роди Ноје три сина: Сима, Хама и Јафета.11. А земља се поквари пред Богом, и напуни се земља безакоња.12. И погледа Бог на земљу, а она бјеше покварена; јер свако тијело поквари пут свој на земљи.13. И рече Бог Ноју: крај сваком тијелу дође преда ме, јер напунише земљу безакоња; и ево хоћу да их затрем са земљом.14. Начини себи небески ковчег од дрвета гофера, и начини прегратке у ковчегу; и затопи га смолом изнутра и споља.

15. И начини га овако: у дужину нека буде триста лаката, у ширину педесет лаката, и у висину тридесет лаката.16. Пусти доста свјетлости у ковчег; и кров му сведи озго од лакта; и удари врата ковчегу са стране; и начини га на три боја: доњи, други и трећи.17. Јер ево пустићу потоп на земљу да истријебим свако тијело у којем има жива душа под небом; што је год на земљи, све ће изгинути.18. Али ћу с тобом учинити завјет свој: и ући ћеш у ковчег ти и синови твоји и жена твоја и жене синова твојих с тобом.19. И од свега жива, од свакога тијела, узећеш у ковчег по двоје, да сачуваш у животу са собом, а мушко и женско нека буде.20. Од птица по врстама њиховијем, од стоке по врстама њезинијем, и од свега што се миче на земљи по врстама његовијем, од свега по двоје нека уђе с тобом, да их сачуваш у животу.21. И узми са собом свега што се једе, и чувај код себе, да буде хране теби и њима.22. И Ноје учини, како му заповједи Бог, све онако учини. 
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И рече Господ Ноју: уђи у ковчег ти и сав дом твој; јер те нађох праведна пред собом овога вијека.2. Узми са собом од свијех животиња чистих по седморо, све мужјака и женку његову; а од животиња нечистих по двоје, мужјака и женку његову.3. Такођер и од птица небеских по седам, мужјака и женку његову, да им се сачува сјеме на земљи.4. Јере ћу до седам дана пустити дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи, и истријебићу са земље свако тијело живо, које сам створио.5. И Ноје учини све што му заповједи Господ.6. И бијеше Ноју шест стотина година кад дође потоп на земљу.7. И уђе Ноје у ковчег и синови његови и жена његова 

и жене синова његовијех с њим ради потопа.8. Од животиња чистих и од животиња нечистих и од птица и од свега што се миче по земљи,9. Уђе к Ноју у ковчег по двоје, мушко и женско, као што бјеше Бог заповједио Ноју.10. А у седми дан дође потоп на земљу.11. Кад је било Ноју шест стотина година, те године другога мјесеца, седамнаести дан тога мјесеца, тај дан развалише се сви извори великога бездана, и отворише се уставе небеске;12. И удари дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи.13. Тај дан уђе у ковчег Ноје и Сим и Хам и Јафет, синови Нојеви, и жена Нојева и три жене синова његовијех с њима;

седам – симболизује 
свеукупност простора и 
свеукупност времена; број 
довршености и позитивне 
обнове 
чисте птице – безопасне, 
добре птице
нечисте птице – 
грабљивице и штеточине: 
све вране (гавран, врана, 
чавка, гачац), сврака, 
кобац, јастреб, сова, ћук, 
буљина, као и врабац, 
пупавац, гњурац, патка, 
шљука и слепи миш

дажд – киша
развалити – пробити
устава – брана, препрека
четрдесет – број слутње, 
припреме, кушања или 
казне; овим бројем 
библијски списи означавају 
главна збивања у историји 
спасења 

 ■ Византијски сликар, Нојев 
ковчег, 12. век, темпера на 
пергаменту из Ватиканског 
октатеуха

7.
Нас аје о о
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8.
Крај о о а. Нојеве жр ве из захвалнос и. Обрицање 

Гос о а.

обрицати – обећавати, 
дати реч
узбити – потиснути, 
сузбити, одбити
Арарат – планина у Турској

14. Они, и свакојаке звијери по врстама својим, и свакојака стока по врстама својим, и што се год миче по земљи по врстама својим, и птице све по врстама својим, и што год лети и има крила,15. Дође к Ноју у ковчег по двоје од свакога тијела, у којем има жива душа,16. Мушко и женско од свакога тијела уђоше, као што бјеше Бог заповједио Ноју; па Господ затвори за њим.17. И би потоп на земљи за четрдесет дана; и вода дође и узе ковчег, и подиже га од земље.18. И навали вода, и уста јако по земљи, и ковчег стаде пловити водом.19. И наваљиваше вода све већма по земљи, и покри 

сва највиша брда што су под цијелијем небом.20. Петнаест лаката дође вода изнад брда, пошто их покри.21. Тада изгибе свако тијело што се мицаше на земљи, птице и стока, и звијери и све што гмиже по земљи и сви људи.22. Све што имаше душу живу у носу, све што бијаше на суху, помрије.23. И истријеби се свако тијело живо на земљи, и људи и стока и што год гамиже и птице небеске, све, велим, истријеби се са земље; само Ноје оста и што с њим бјеше у ковчегу.24. И стајаше вода поврх земље сто и педесет дана. 

А Бог се опомену Ноја и свијех звијери и све стоке што бјеху с њим у ковчегу; и посла Бог вјетар на земљу да узбије воду.2. И затворише се извори бездану и уставе небеске, и дажд с неба престаде.3. И стаде вода опадати на земљи, и једнако опадаше послије сто педесет дана;

4. Те се устави ковчег седмога мјесеца дана седамнаестога на планини Арарату.5. И вода опадаше све већма до десетога мјесеца и првога дана десетога мјесеца показаше се врхови од брда.6. А послије четрдесет дана отвори Ноје прозор на ковчегу, који бјеше начинио;
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гавран – симбол смрти, 
туге, самоће
голубица – симбол Светога 
духа; бела голубица је 
симбол чистоте; према 
јеванђељу симбол 
безазлености; у Грчкој је 
била света Афродитина 
птица 
маслинова гранчица – 
симболизује мир и склад
жртвеник – место где се 
приносила жртва Богу
отселе – од сада

7. И испусти гаврана, који једнако одлијеташе и долијеташе докле не пресахну вода на земљи.8. Па пусти и голубицу да би видио је ли опала вода са земље.9. А голубица не нашавши гдје би стала ногом својом врати се к њему у ковчег, јер још бјеше вода по свој земљи; и Ноје пруживши руку ухвати је и узе себи у ковчег.10. И почека још седам дана, па опет испусти голубицу из ковчега.11. И пред вече врати се к њему голубица, и гле, у кљуну јој лист маслинов, који бјеше откинула; тако позна Ноје да је опала вода са земље.12. Али почека још седам дана, па опет испусти голубицу, а она му се више не врати.13. Шест стотина прве године вијека Нојева први дан првога мјесеца усахну вода на земљи; и Ноје откри кров на ковчегу и угледа земљу суху.14. А другога мјесеца двадесет седмога дана бјеше сва земља суха.

15. Тада рече Бог Ноју говорећи:16. Изиђи из ковчега и ти и жена твоја и синови твоји и жене синова твојих с тобом;17. Све звијери што су с тобом од свакога тијела, птице и стоку и што год гамиже по земљи, изведи са собом, нека се разиђу по земљи и нека се плоде и множе на земљи.18. И изиђе Ноје и синови његови и жена његова и жене синова његовијех с њим.19. Све звијери, све ситне животиње, све птице и све што се миче по земљи по својим врстама изиђоше из ковчега.20. И начини Ноје жртвеник Господу, и узе од сваке чисте стоке и од свијех птица чистијех и принесе на жртвенику жртве паљенице.21. И Господ омириса мирис угодни, и рече у срцу својем: нећу више клети земље с чуди, што је мисао срца човјечијега зла од малена; нити ћу више убијати свега што живи, као што учиних.22. Отселе докле буде земље, неће нестајати сјетве ни жетве, студени ни врућине, љета ни зиме, дана ни ноћи.
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И Бог благослови Ноја и синове његове, и рече им: рађајте се, множите се, и напуните земљу;2. И све звјери земаљске и све птице небеске и све што иде по земљи и све рибе морске нека вас се боје и страше; све је предано у ваше руке.3. Што се год миче и живи, нека вам буде за јело, све вам то дадох као зелену траву.4. Али не једите меса с душом његовом, а то му је крв.5. Јер ћу и вашу крв, душе ваше, искати; од сваке ћу је звијери искати; из руке самога човјека, из руке свакога брата његова искаћу душу човјечију.

6. Ко пролије крв човјечију, његову ће крв пролити човјек; јер је Бог по својему обличју створио човјека.7. Рађајте се дакле и множите се; народите се веома на земљи и намножите се на њој.8. И рече Бог Ноју и синовима његовијем с њим, говорећи:9. А ја ево постављам завјет свој с вама и с вашим сјеменом након вас,10. И са свијем животињама, што су с вама од птица, од стоке и од свега звијерја земаљскога што је с вама, са свачим што је изашло из ковчега, и са свијем звијерјем земаљским.

 ■ Јан Бројгел Старији, Животиње из Нојевог ковчега9.
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  Превео Ђура Даничић.
  Извор: Свето писмо, 
Ваљево, Глас цркве, 
2007.

завет – савез
дуга – симболички мост 
између неба и земље; у 
хришћанском предању 
појављује се као знак 
стишавања божанске срџбе, 
склапања новог савеза, 
помирење људског рода с 
Богом, симболизује и обнову 
живота

11. Постављам завјет свој с вама, те отселе неће ниједно тијело погинути од потопа, нити ће више бити потопа да затре земљу.12. И рече Бог: ево знак завјета који постављам између себе и вас и сваке живе твари, која је с вама до вијека:13. Метнуо сам дугу своју у облаке, да буде знак завјета између мене и земље.14. Па кад облаке навучем на земљу, видјеће се дуга у облацима,

15. И опоменућу се завјета својега који је између мене и вас и сваке душе живе у сваком тијелу, и неће више бити од воде потопа да затре свако тијело.16. Дуга ће бити у облацима, па ћу је погледати, и опоменућу се вјечнога завјета између Бога и сваке душе живе у сваком тијелу које је на земљи.17. И рече Бог Ноју: то је знак завјета који сам учинио између себе и свакога тијела на земљи.
РАД НА ТЕКСТУ

Каква осећања код тебе побуђује опис библијског потопа? Шта 
је изазвало излив сурове и величанствене силе којој људи нису 
дорасли нити могу да јој се супротставе?
Размисли о томе због чега се Божји гнев зауставља код Ноја. Шта 
мислиш, зашто је божански напор, и поред свих људских сагрешења, 
усредсређен на очување људске врсте и свих облика живота на 
Земљи? 
Колико су година живели први људи? Како су се они намножили? 
Због чега се Господ покајао што је створио човека и одлучио да 
пошаље потоп на земљу? Чиме је Ноје заслужио да буде изузет 
из мноштва кажњених грешника? Како је задобио милост пред 
Господом? Каква упутства Ноје добија од Бога уочи потопа? Како 
изгледа Нојева барка? Због чега она мора бити великих димензија? 
Објасни због чега Господ, који хоће да истреби са Земље људе, 
стоку, ситне животиње и птице, ипак поверава Ноју да буде чувар 
и обновитељ живота. Образложи свој став. Проучи какав је однос 
човека и Бога у Легенди о потопу. 
Запази разлику у бројевима између чистих и нечистих животиња 
које Ноје треба да смести у своју барку. Шта мислиш, због чега Бог 

1.

2.

3.

4.

5.
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дели животиње на чисте и нечисте? Проучи симболику бројева у 
Легенди о потопу.
Објасни како Ноје проверава да ли је пресахнула вода на Земљи. 
Размисли о томе зашто он најпре шаље гаврана, а затим голубицу. 
Каква је симболика голубице која у кљуну носи маслинов лист? 
Какав је значај жртве паљенице коју Ноје приноси Господу? Чиме се 
потврђује примирје између људи и Бога? 
У параграфима новог завета Бога са људима каже се да је Бог 
створио човека према своме обличју. Размисли о томе на који је 
начин човек својим деловањем изневерио то обличје (божанску 
суштину) и заслужио казну од Творца. Тумачи смисао Божје намере 
да човечанство опомене, али не и да га уништи.
Размисли због чега су најстарији списи човечанства (Еп о 
Гилгамешу и Библија) тематизовали исту легенду о потопу. Истражи 
како је представљен однос богова и људи у сумерско-вавилонском 
епу, а како у библијском тексту. Образложи сличности и разлике које 
уочаваш у та два дела.
Замисли тренутак у којем се „развалише сви извори великог 
бездана, и отворише се уставе небеске”. У светлу нових климатских 
промена, размисли о томе колико је човек, који би хтео да буде 
господар и власник планете, немоћан пред величанственим силама 
природе које га окружују и чије законе себично и неразумно ремети. 
Осећаш ли у савременом свету страх од свеопштег уништења и 
распада људске цивилизације? Образложи своје мишљење.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Из Библије дознајемо да је првобитна домовина Јевреја била 
Месопотамија. Аврамова породица, пре него што се доселила у Ханан, 
данашњу Палестину, живела је у Уру, древној престоници Сумера. Јевреји 
су, дакле, припадали великој групи народа која је у међуречју Еуфрата и 
Тигра саздала једну од најбогатијих култура у историји човечанства. Прави 
ствараоци те велике културе били су Сумери. Још у трећем миленијуму пре 
наше ере подизали су дивне градове, наводњавали земљу разгранатом 
мрежом канала, довели занатство до високог развитка и створили сјајне 
споменике књижевности и уметности. Акади, Асирци, Вавилонци, Хетити 
и Арамејци, који су доцније, једни за другима, оснивали своје државе у 
Месопотамији и Сирији, били су ученици Сумера, од којих су примили 
велику културну заоставштину.” 

(Зенон Косидовски, Библијске легенде, одломак)
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КЉУЧНЕ РЕЧИ

Библија, Постање, 
Легенда о потопу
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парабола – књижевна врста 
која помоћу кратке приче 
доноси поучан садржај
Исус Христос – само 
Христово име означава 
на грчком „помазаника”, 
односно Месију кога су 
најавиле старозаветне књиге. 
С временом, тај надимак 
постао је лично име.  
беседа – црквена проповед; 
говор припремљен за неку 
свечану прилику 
гора – симболизује сусрет 
неба и земље; представља 
присуство и близину Бога
сиромашни духом – који 
се одричу привременог и 
пролазног у себи Бога ради 
благо кроткима – таштина 
је један од највећих људских 
грехова; прекомерно 
самољубље, охолост, 
саможивост, гордост и 
лакомост удаљавају човека 
од истине и радости сазнања

 ■ Јеванђелист Матеј

Нови завјет

Јеванђеље по Матеју (избор)
Бесједа на гори

„Окружен својим првим ученицима, Исус је проповедао и поучавао по 
синагогама, и под ведрим небом, обраћајући се пре свега угњетаванима и 
сиромашнима. У складу са светом историјом и најпопуларнијим библијским 
личностима, употребљавао је традиционална дидактичка средства 
користећи при том прастаре слике и симболе и, нарочито, фигуративни 
језик парабола. Као и толики други ’божански људи’ хеленистичког света, 
Исус је био видар и чудотворац који је лечио све врсте болести и помагао 
људима.” 

(Мирча Елијаде, Историја веровања и религијских идеја, одломак)

ГЛАВА 5.
А кад он видје народ, попе се на гору, и сједе, и приступише му ученици његови.2. И отворивши уста своја учаше их говорећи:3. Благо сиромашнима духом, јер је њихово царство небеско;4. Благо онима који плачу, јер ће се утјешити;5. Благо кроткима, јер ће наслиједити земљу;6. Благо гладнима и жеднима правде, јер ће се наситити;7. Благо милостивима, јер ће бити помиловани;8. Благо онима који су чистога срца, јер ће Бога видјети;

9. Благо онима који мир граде, јер ће се синови Божији назвати;10. Благо прогнанима правде ради, јер је њихово царство небеско.11. Благо вама ако вас узасрамоте и успрогоне и реку на вас свакојаке рђаве ријечи лажући, мене ради.12. Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима, јер су тако прогонили пророке прије вас.13. Ви сте со земљи; ако со обљутави, чим ће се осолити? Она већ неће бити ни за што, осим да се проспе на поље и да је људи погазе.14. Ви сте видјело свијету; не може се град сакрити кад на гори стоји.

■ Јеванђелист Матеј

„Окружен својим првим ученицима, Исус је проповедао и поучавао по
синагогама, и под ведрим небом, обраћајући се пре свега угњетаванима и 
сиромашнима. У складу са светом историјом и најпопуларнијим библијским
личностима, употребљавао је традиционална дидактичка средства
користећи при том прастаре слике и симболе и, нарочито, фигуративни 
језик парабола. Као и толики други ’божански људи’ хеленистичког света, 
Исус је био видар и чудотворац који је лечио све врсте болести и помагао 
људима.”

(Мирча Елијаде, Историја веровања и религијских идеја, одломак)
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15. Нити се ужиже свијећа и меће под суд него на свијетњак, те свијетли свима који су у кући.16. Тако да се свијетли ваше видјело пред људима, да виде ваша добра дјела, и славе оца вашега који је на небесима.17. Не мислите да сам ја дошао да покварим закон или пророке: нијесам дошао да покварим, него да испуним.18. Јер вам заиста кажем: докле небо и земља стоји, неће нестати ни најмањега словца или једне титле из закона док се све не изврши.19. Ако ко поквари једну од овијех најмањијех заповијести, и научи тако људе, најмањи назваће се у царству небескоме; а ко изврши и научи, тај ће се велики назвати у царству небескоме.20. Јер вам кажем да ако не буде већа правда ваша него књижевника и фарисеја, нећете ући у царство небеско.21. Чули сте како је казано старима: не убиј, јер ко убије, биће крив суду.22. А ја вам кажем да ће сваки који се гњеви на брата својега ни за што, бити крив суду; а ако ли ко рече брату својему: рака! биће крив скупштини; а ко рече: будало! биће крив паклу огњеном.

23. Зато дакле ако принесеш дар свој к олтару, и ондје се опоменеш да брат твој има нешто на те,24. Остави ондје дар свој пред олтаром, и иди прије те се помири с братом својијем, па онда дођи и принеси дар свој.25. Мири се са супарником својијем брзо, док си на путу с њим, да те супарник не преда судији, а судија а е не преда слузи и у тамницу а е не вргну.26. Заиста ти кажем: нећеш изићи оданде док не даш до пошљедњега динара.27. Чули сте како је казано старима: не чини прељубе.28. А ја вам кажем да сваки који погледа на жену са жељом, већ је учинио прељубу у срцу својему.29. А ако те око твоје десно саблажњава, ископај га и баци од себе: јер ти је боље да погине један од удова твојијех него ли све тијело твоје да буде бачено у пакао.30. И ако те десна рука твоја саблажњава, одсијеци је и баци од себе: јер ти је боље да погине један од удова твојијех него ли све тијело твоје да буде бачено у пакао.31. Тако је казано: ако ко пусти жену своју, да јој да књигу распусну.

со – симболизује 
непокварљивост; знак 
је савеза између Бога и 
изабраног народа
видјело – Исус је „светлост 
која силази с Неба да би 
обасјала свет”
царство небеско – 
„небеско царство” је у 
јеванђељима објављено 
свим живим људима 
на Земљи, као порука 
радости и склада, насупрот 
„царству Кнеза света, 
Сотоне”
фарисеј – припадник 
религиозно-политичке 
секте у старој Јудеји која 
се истицала строгим 
одржавањем свих обреда, 
спољашњом побожношћу; 
Христови противници
пророк – по схватању 
разних религија 
предсказивач будућих 
догађаја и тумач воље 
Божје
ужећи – упалити, јако 
угрејати
рака – шупљоглавац
вргнути – бацити; метнути, 
ставити
распусна – раскалашна, 
развратна, неморална
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  Превео Вук Стефановић 
Караџић

  Извор: Свето писмо, 
Ваљево, Глас цркве, 
2007.

пуштеница – растављена, 
разведена жена, 
распуштеница
Јерусалим – град у 
Израелу. У Јерусалиму 
је Исус Христос разапет 
на Голготи, погребен и 
васкрсао.
Јерусалимски храм – 
симбол савеза са Богом
сахат – сат
Сионска гора (Сион) 
– назив за брдо у 
непосредној близини 
Старог града у Јерусалиму, 
за које се мисли да 
би могло бити место 
Исусове Бесједе на гори. 
Опис Исусовог успона на 
гору ради проповедања 
многи виде као паралелу 
чувеног библијског описа 
Мојсијевог успона на гору 
Синај, која се налази на 
јужном делу Синајског 
полуострва у Египту где 
је, према предању, Мојсије 
примио Десет Божјих 
заповести.

32. Ако ја вам кажем да сваки који пусти жену своју, осим за прељубу, наводи је те чини прељубу; и који пуштеницу узме прељубу чини.33. Још сте чули како је казано старима: не куни се криво, а испуни што си се Господу заклео.34. А ја вам кажем: не куните се никако: ни небом, јер је пријестол Божиј;35. Ни земљом, јер је подножје ногама његовијем; ни Јерусалимом, јер је град великога цара.36. Ни главом својом не куни се, јер не можеш ни длаке једне бијеле или црне учинити.37. Дакле, нека буде ваша ријеч: да, да; не, не; а што је више од овога, ода зла је. 38. Чули сте да је казано: око за око, и зуб за зуб.39. А ја вам кажем да се не браните ода зла, него ако те ко удари по десноме твом образу, обрни му и други;40. И који хоће да се суди с тобом и кошуљу твоју да узме, подај му и хаљину.

41. И ако те потјера ко један сахат, иди с њиме два.42. Који иште у тебе, подај му; и који хоће да му узајмиш, не одреци му.43. Чули сте да је казано: љуби ближњега својега, и мрзи на непријатеља својега.44. А ја вам кажем: љубите непријатеље своје, благосиљајте оне који вас куну, чините добро онима који на вас мрзе и молите се Богу за оне који вас гоне;45. Да будете синови оца својега који је на небесима; јер он заповиједа своме сунцу, те обасјава и зле и добре, и даје дажд праведнима и неправеднима.46. Јер ако љубите оне који вас љубе, какову плату имате? Не чине ли то и цариници?47. И ако Бога називате само својој браћи, шта одвише чините? Не чине ли тако и незнабошци? 48. Будите ви дакле савршени, као што је савршен отац ваш небески.

 ■ Карл Хајнрих Блох, 
Беседа на гори
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РАД НА ТЕКСТУ

О чему поучава Исусова Беседа на гори? Због чега ће царство 
небеско стећи „сиромашни духом”? У Беседи се посебно помињу 
кротки, истинољубиви, правдољупци, миротворци, људи чиста срца, 
прогнани правде ради. Размисли о томе шта је потребно да би се 
стекло царство у духу („царство небеско”). Као Месија (Христос), 
Исус је испунио старозаветно пророчанство о доласку „царства 
небеског”, али и успоставио новозаветни савез са Богом. Које 
етичке принципе мора да поштује човек како би стекао то царство?
Подсети се избора Светог кнеза Лазара у српској усменој традицији 
о Косовском боју. Суочен са избором између земаљског и небеског 
царства, због чега српски владар, уочи Боја на Косову, бира небеско 
царство? Образложи да ли се тај избор може упоредити са царством 
које проглашава Исус овом беседом.
Христова вера заснована је на праштању, разумевању и 
безграничној љубави. Ипак, царство које он проповеда захтева од 
човека највеће жртве и одрицања. Зашто? Изнеси своје мишљење.
Протумачи изразе „со земљи”, „видјело свијету” и сл. Коју стилску 
фигуру јеванђелиста користи? 
Издвој одељке Беседе у којима се истиче да је Исус Месија којега 
су најавиле старозаветне књиге. Због чега се у јеванђељу посебно 
наглашава Исусово месијанство?
Обрати пажњу на улогу директног обраћања Исуса Христа 
окупљенима на гори. Каква је улога овог стилског средства у 
наративној структури Беседе?
Беседа се састоји од одређених делова (стихова) који подсећају на 
песму у прози. Како се зове понављање речи и израза на почетку 
стиха? Подвуци све примере тог понављања у овом одломку. Какву 
улогу има такво стилско средство у ритмичком обликовању беседе? 
Беседа на гори проглашава „царство небеско” и набраја оне који 
ће, захваљујући моралном и богоугодном животу, то царство и 
стећи. На примерима из текста образложи функцију понављања 
и набрајања као стилских средстава која обликују стил Христове 
Беседе на гори. 
Пронађи у Беседи на гори реченице које говоре о томе да се 
трпељивошћу и смиреношћу човек најбоље бори против насиља.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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  Литература: Полный 
православный 
богословский 
энциклопедический 
словарь, том I–II, Москва, 
1992; Олег Мандић, 
Лексикон јудаизма и 
кршћанства, Загреб, 
Матица хрватска, 1969; 
Пол Дил, Симболика 
у Библији, превела с 
француског Јелена 
Стакић, Нови Сад – 
Сремски Карловци, 
Добра вест, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, 1991.

 ■ Јеванђелист Матеј, 
икона из Охрида, 
крај 13. века

Јеванђеље значи добра вест, благовест о спасењу у име 
Исуса Христа. Јеванђељима се називају прве четири књиге Новог 
завета. Јеванђеља су настала у првој половини 1. века, као израз 
практичне потребе за поучавањем првих хришћанских заједница. 
Јеванђеља су сведочила о животу и делима Исуса Христа, али су 
чинила доступним и учења првих апостола (Христових ученика) 
и њихове посланице упућене првим хришћанским општинама. 
Написана су на грчком, тзв. александријском језику, који је био 
најраспрострањенији међу народима који су сачињавали Римску 
империју. Састављачи јеванђеља су се, несумњиво, ослањали на 
постојеће записе и распрострањена усмена предања о Христовом 
животу и делу. Међу првим хришћанима кружило је много усмених 
предања од којих су нека потврђена исказима сведока и очевидаца 
догађаја. Јеванђеље по Матеју сматра се првим јеванђељем. Према 
хришћанском предању, пре него што је постао један од Христових 
дванаест апостола, Матеј је био цариник. Своје јеванђеље написао 
је на хебрејском језику. Оно је, затим, било преведено на грчки, 
а са грчког на остале језике. С обзиром на потребу да као први 
јеванђелиста утиче на своје савременике Јевреје, Матеј у своме 
јеванђељу, чешће него у осталима, истиче да је Исус управо онај 
Месија којега су сви Јудеји очекивали, помиње Месијанско царство 
(„Царство небеско”) ослањајући се у знатној мери на пророчанства 
из Старога завета. Јеванђеље по Матеју се састоји из 28 глава. 
Почиње приповедањем Христовог родослова, а завршава се 
разговором Спаситеља са апостолима пред Вазнесење. Беседа на 
гори је прва од пет беседа у Јеванђељу по Матеју. 

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Јер људи се држе једни других углавном због својих световних 
послова. Ово је очигледно у случајевима непријатељства међу људима. 
Због тога што су односи међу вама мотивисани овоземаљским стварима, 
односи вам нису ни присни ни постојани: зато одређене околности међу 
вама – као што су увреде, губитак новца, завист, сујетољубље – нарушавају 
вашу пријатељску повезаност, јер нисте духовно укорењени. Јер, да није 
заиста тако, никаква световна околност не би раскинула духовне везе. Јер 
љубав у Христовом имену је чврста, и несаломљива, и непоколебљива, и 
ништа је не може разорити, ни клевете, ни опасности, ни смрт, нити било 
шта слично.” 

(Св. Јован Златоусти, Девета беседа на Јеванђеље по Матеју, одломак)

ПОЈМОВНИК

КЉУЧНЕ РЕЧИ

јеванђеље, Нови 
завет, Беседа на гори, 
парабола



230

Нови завјет

Јеванђеље по Матеју (избор) 
Страдање и васкрсење Христово

Јован Крститељ је крстио Исуса из Назарета у Галилеји на реци 
Јордану, у Палестини. Према хришћанском предању, приликом крштења, 
Јован је у Исусу Назарећанину препознао Месију. У јеванђељима Дух 
господњи силази на Исуса у облику голубице и глас са неба га открива као 
дуго очекиваног Спаситеља. После крштења, Исус се повлачи у пустињу, 
где успешно преброди низ искушења. Затим се враћа у Галилеју и тамо 
проглашава јеванђеље, то јест добру вест: „Дошло је време, приближи се 
царство Божје: покајте се и верујте у јеванђеље.” Исус је са дванаест својих 
највернијих ученика одлучио да Пасху прослави у Јерусалиму. Растерао 
је продавце и купце из Јерусалимског храма и одржао своју проповед 
у Храму. Последњи заједнички обед уочи Пасхе прославио је са својим 
ученицима (Тајна вечера). Тај обред ће постати основа за централни 
хришћански обред. Ухапшен је пошто га је ученик Јуда Искариотски издао 
за 30 сребрњака. Римски намесник Понтије Пилат судио му је за побуну. 
Осуђен је на римску казну разапињања на крст. Умро је на Голготи. Према 
хришћанском предању, трећег дана је ускрснуо. Teкст који је пред тобом 
сведочи о Христовом страдању и васкрсењу. 

ГЛАВА 27.
Исус ре  Пила ом. Крај Ју е из ајника. Исус и Варава. Исуса 

шибају, ру ају му се. Рас еће и смр . Исусов о реб.

Јован Крститељ је крстио Исуса из Назарета у Галилеји на реци 
Јордану, у Палестини. Према хришћанском предању, приликом крштења, 
Јован је у Исусу Назарећанину препознао Месију. У јеванђељима Дух
господњи силази на Исуса у облику голубице и глас са неба га открива као 
дуго очекиваног Спаситеља. После крштења, Исус се повлачи у пустињу,
где успешно преброди низ искушења. Затим се враћа у Галилеју и тамо
проглашава јеванђеље, то јест добру вест: „Дошло је време, приближи се 
царство Божје: покајте се и верујте у јеванђеље.” Исус је са дванаест својих
највернијих ученика одлучио да Пасху прослави у Јерусалиму. Растерао 
је продавце и купце из Јерусалимског храма и одржао своју проповед 
у Храму. Последњи заједнички обед уочи Пасхе прославио је са својим
ученицима (Тајна вечера). Тај обред ће постати основа за централни
хришћански обред. Ухапшен је пошто га је ученик Јуда Искариотски издао
за 30 сребрњака. Римски намесник Понтије Пилат судио му је за побуну. 
Осуђен је на римску казну разапињања на крст. Умро је на Голготи. Према
хришћанском предању, трећег дана је ускрснуо. Teкст који је пред тобом
сведочи о Христовом страдању и васкрсењу.

А кад би ујутру, учинише вијећу сви главари свештенички и старјешине народне за Исуса да га погубе.2. И свезавши га одведоше, и предаше га Понтију Пилату судији.3. Тада видјевши Јуда издајник његов да га осудише раскаја се, и поврати тридесет сребрника главарима свештеничкијем и старјешинама.

4. Говорећи: ја сагријеших што издадох крв праву. А они рекоше: што ми маримо за о? ти ћеш видјети.5. И бацивши сребрнике у цркви изиђе, и отиде те се објеси.6. А главари свештенички узевши сребрнике рекоше: не ваља их метнути у црквену хазну, јер је узето за крв.7. Него се договорише те купише за њих лончареву њиву за гробље гостима.

Пасха – главни верски 
празник Јевреја, којим они 
прослављају ослобођење од 
египатског ропства; слави се 
у марту
васкрсење – ускрснуће
Јуда Искариотски – ученик 
Исуса Христа; издао га је за 
тридесет сребрњака
Понтије Пилат – представник 
римске управе, судија Исусу 
Христу
хазна – благајна, ризница

 ■ Рубенс, Тајна вечера
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сужањ – затвореник
скерлетан – 
љубичастоцрвен
вода – симболички 
извор живота, средство 
очишћења, средиште 
обнављања; симбол 
мудрости и духовног 
живота

8. Од тога се и прозва она њива крвна њива и до данас.9. Тада се изврши што је казао пророк Јеремија говорећи: и узеше тридесет сребрника, цијену цијењенога кога су цијенили синови Израиљеви;10. И дадоше их за њиву лончареву, као што ми каза Господ.11. А Исус стаде пред судијом, и запита га судија говорећи: ти ли си цар Јудејски? А Исус рече му: ти кажеш.12. И кад га тужаху главари свештенички и старјешине, ништа не одговори.13. Тада рече му Пилат: чујеш ли шта на тебе свједоче.14. И не одговори му ни на једну ријеч ако да се судија дивљаше врло.15. А о сваком празнику 
Пасхе бијаше обичај у судије да пусти народу по једнога сужња кога они хоће.16. А тада имаху знатнога сужња по имену Вараву.17. И када се сабраше, рече им Пилат: кога хоћете да вам пустим? Вараву или Исуса прозванога Христа?18. Јер знадијаше да су га из зависти предали. 19. А кад сјеђаше у суду, поручи му жена његова 

говорећи: немој се ти ништа мијешати у су  тога праведника, јер сам данас у сну много пострадала њега ради.20. И главари свештенички и старјешине наговорише народ да ишту Вараву, а Исуса да погубе.21. А судија одговарајући рече им: кога хоћете од ове двојице да вам пустим? А они рекоше: Вараву.22. Рече им Пилат: а шта ћу чинити с Исусом прозванијем Христом? Рекоше му сви: да се разапне.23. Судија пак рече: а какво је зло учинио? А они из гласа повикаше говорећи: да се разапне.24. А кад видје Пилат да ништа не помаже него још већа буна бива, узе воду те уми руке пред народом говорећи: ја нијесам крив у крви овога праведника: ви ћете видјети.25. И одговарајући сав народ рече: крв његова и на нас и на дјецу нашу.26. Тада пусти им Вараву, а Исуса шибавши предаде да се разапне.27. Тада војници судијини узеше Исуса у судницу и скупише на њ сву чету војника.28. И свукавши га обукоше му скерлетну кабаницу.
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29. И оплетавши вијенац од трња метнуше му на главу, и дадоше му трску у десницу; и клекнувши на кољена пред њим ругаху му се говорећи: здраво, царе Јудејски!30. И пљунувши на њ узеше трску и бише га по глави.31. И кад му се наругаше, свукоше с њега кабаницу, и обукоше га у хаљине његове, и поведоше га да га разапну.32. И излазећи нађоше човјека из Кирине по имену Симона и натјераше га да му понесе крст.33. И дошавши на мјесто које се зове Голгота, то јест коштурница;34. Дадоше му да пије оцат помијешан са жучи, и окусивши не хтје да пије.35. А кад га разапеше, раздијелише хаљине његове бацивши коцке; 36. И сјеђаху ондје те га чуваху. 37. И метнуше му више главе кривицу његову написану: ово је Исус цар Јудејски.38. Тада распеше с њим два хајдука, једнога с десне а једнога с лијеве стране.39. А који пролажаху хуљаху на њ машући главама својима,

40. И говорећи: ти који цркву разваљујеш и за три дана начињаш помози сам себи; ако си син Божиј, сиђи с крста.41. А тако и главари свештенички с књижевницима и старјешинама подсмијевајући се говораху:42. Другима поможе, а себи не може помоћи. Ако је цар Израиљев, нека сиђе сад с крста па ћемо га вјеровати.43. Он се уздао у Бога: нека му поможе сад, ако му је по вољи, јер говораше: ја сам син Божиј.44. Тако исто и хајдуци разапети са њим ругаху му се.45. А од шестога сахата би тама по свој земљи до сахата деветога.46. А око деветога сахата повика Исус иза гласа говорећи: Или! Или! Лама савахтани? То јест: Боже мој! Боже мој! Зашто си ме оставио? 47. А неки од онијех што стајаху ондје чувши о говораху: овај зове Илију.48. И одмах отрча један од њих те узе сунђер, и напуни оцта, па натаче на трску, те га појаше.49. А остали говораху: стани да видимо хоће ли доћи Илија да му поможе.

 ■ Рембрант ван Ријн, 
Подизање крста

 ■ Петер Паул Рубенс, 
Пут на Голготу

митра – круна коју носе 
православни архијереји на 
глави приликом богослужења; 
симболизује венац од трња 
који су војници ставили на 
Христову главу
Голгота – брежуљак код 
Јерусалима на којем је Исус 
Христос разапет
оцат – сирће
сахат – сат
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камен – симболизује 
мудрост; често га доводе у 
везу са водом; повезан је 
са душама предака
Галилеја – северна област 
у Палестини
Марија Магдалена – 
преобраћена грешница; 
прва је апостолима 
пренела вест о васкрсењу
мироносице – Марија 
Магдалена, Марија 
(мајка Јакова и Јосије), 
Богородичина сестра

50. А Исус опет повика иза гласа и испусти душу.51. И гле, завјес црквени раздрије се на двоје од горњега краја до доњега; и земља се потресе, и камење се распаде;52. И гробови се отворише, и усташе многа тијела светијех који су помрли;53. И изишавши из гробова по васкрсенију његовом уђоше у свети град и показаше се многима.54. А капетан и који с њим чуваху Исуса видјевши да се земља тресе и шта би, поплашише се врло говорећи: заиста овај бијеше син Божиј.55. И ондје бијаху и гледаху из далека многе жене које су ишле за Исусом из Галилеје и служиле му.

56. Међу којима бијеше Марија Магдалина и Марија мати Јаковљева и Јосијина и мати синова Заведејевијех.57. А кад би увече, дође човјек богат из Ариматеје, по имену Јосиф, који је такођер био ученик Исусов.58. Овај приступивши к Пилату замоли га за тијело Исусово. Тада Пилат заповједи му да даду тијело.59. И узевши Јосиф тијело зави га у платно чисто;60. И метну га у нови свој гроб што је био исјекао у камену; и наваливши велики камен на врата од гроба отиде.61. А ондје бијаше Марија Магдалина и друга Марија, и сјеђаху према гробу. 62. Сјутрадан пак по петку сабраше се главари 

 ■ Христово распеће, фреска 
у Богородичиној цркви у 
Студеници, 1208/09. 
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свештенички и фарисеји код Пилата.63. И рекоше: господару! Ми се опоменусмо да овај лажа каза још за живота: послије три дана устаћу.64. Зато заповједи да се утврди гроб до трећега дана да не дођу како ученици његови ноћу и да га не украду и не 

кажу народу: уста из мртвијех; и биће пошљедња пријевара гора од прве. 65. Рече им Пилат: ево вам страже, па идите те утврдите како знате.66. А они отишавши са стражом утврдише гроб и запечатише камен.

А по вечеру суботном на освитак првога дана недјеље дође Марија Магдалина и друга Марија да огледају гроб.2. И гле, земља се затресе врло, јер анђео Господњи сиђе с неба, и приступивши одвали камен од врата гробнијех и сјеђаше на њему.3. А лице његово бијаше као муња, и одијело његово као снијег.4. И од страха његова уздркташе се стражари, и постадоше као мртви.5. А анђео одговарајући рече женама: не бојте се ви; јер знам да Исуса распетога тражите.6. Није овдје: јер устаде као што је казао. Ходите да видите мјесто гдје је лежао Господ.7. Па идите брже те кажите ученицима његовијем да је 

устао из мртвијех. И гле, он ће пред вама отићи у Галилеју; тамо ћете га видјети. Ето ја вам казах.8. И изишавши брзо из гроба са страхом и радости великом потекоше да јаве ученицима његовијем.9. А кад иђаху да јаве ученицима његовијем, и гле, срете их Исус говорећи: здраво! А оне приступивши, ухватише се за ноге његове и поклонише му се.10. Тада рече им Исус: не бојте се; идите те јавите браћи мојој нека иду у Галилеју; и тамо ће ме видјети.11. А кад иђаху, гле, неки од стражара дођоше у град и јави-ше главарима свештеничкијем све што се догодило.12. И они саставши се са старјешинама учинише вијећу, 

 ■ Рембрант ван Ријн, 
Полагање у гроб

ГЛАВА 28.
Исусов васкрс. Васкрснули се јавља ученицима. За овијес  о 

крш авању свијех наро а.

огледати гроб – 
обилазити гроб
потекоше да јаве – 
пожурише да јаве
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  Превео Вук Стефановић 
Караџић.

  Извор: Свето писмо, 
Ваљево, Глас цркве, 
2007.

РАД НА ТЕКСТУ

Какав је однос Понтија Пилата према Исусу? Каква је судбина 
Јуде Искариотског, Христовог ученика, који је издао учитеља за 
30 сребрњака? Шта нам она, према речима јеванђелисте, казује о 
одговорности човекових поступака? 
Издвој све драмске елементе у причи о Христовој осуди, Голготи, 
распећу и васкрсењу. Објасни због чега су последњи земаљски дани 
Богочовека, који је на себи понео тежак терет грехова свих људи, 
представљени тако драматично.
Обрати пажњу на однос судија, ученика, римских војника и 
окупљених Јевреја према Христу. На који му се начин они подсмевају 
и ругају? Када ће се у њиховом односу појавити страхопоштовање?
Запази како је описан анђео који најављује Христово васкрсење. 
Шта је у том опису страшно, а шта величанствено?
Размисли о свевремености библијских порука. Наведи их својим 
речима.

1.1.

2.

3.

4.

5.

и дадоше војницима довољно новаца13. Говорећи: кажите: ученици његови дођоше ноћу и украдоше га кад смо ми спавали.14. И ако то чује судија, ми ћемо њега умирити, и начинити да вама ништа не буде.15. А они узевши новце учинише као што су научени били. И разгласи се ова ријеч по Јеврејима и до данас.16. А једанаест ученика отидоше у Галилеју у гору куда им је казао Исус.17. И кад га видјеше, поклонише му се; а једни посум њаше.18. И приступивши Исус ре че им говорећи: даде ми се свака власт на небу и на земљи.

19. Идите дакле и научите све народе крстећи их ва име оца и сина и светога Духа,20. Учећи их да све држе што сам вам заповиједао; и ево ја сам с вама у све дане до свршетка вијека. Амин.

 ■ Албрехт Алтдорфер, Христово 
васкрсење

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Библија, Нови завет, 
Исус, Пилат, распеће, 
погреб, ускрснуће
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Хеленска књижевност

Хеленска књижевност обухвата дела која су настајала у старој 
Грчкој у распону од 13 векова, од Хомерових епова, око 8. века пре 
н. е., све до 6. века, до 529. године нове ере, када је византијски 
цар Јустинијан затворио Платонову Академију у Атини. У хеленској 
књижевности развијају се епска поезија, лирика, трагедија, 
комедија, реторика и филозофија. Темељ европској цивилизацији 
и култури дали су и хеленска филозофија (Платон, Аристотел), 
историографија (Херодот, Тукидид) и реторика (Исократ, Демостен, 
Горгије). У 7. и 6. веку пре н. е. долази до развоја грчке лирике.  
Стварају антички песници Алкеј, Сапфа, Анакреонт и Пиндар.

Јабука раздора
Према грчкој митологији, на Пелејевој и Тетидиној свадби, којој 

су присуствовали сви богови, богиња Ерида (Неслога) међу окупљене 
госте бацила је златну јабуку на којој је писало: „Најлепшој”. Три 
најмоћније богиње, Хера, Атена и Афродита, сматрале су да свакој 
од њих треба да припадне јабука. За судију је, по Зевсовом налогу, 
одређен Парис. И поред примамљивих обећања богиње Хере да 
ће постати господар целога света, односно богиње Атене која му је 
обећала победе и ратне трофеје, Парис је јабуку доделио Афродити, 
богињи љубави, која је тројанском принцу понудила најлепшу 
смртницу – Зевсову кћер Хелену. „Јабука раздора” је тако одредила 
Парисову судбину и означила почетак Тројанског рата.

 ■ Платон

 ■ Жак-Луј Давид, Љубав 
Париса и Јелене, 1788.

Хелени – заједнички назив за 
старогрчка племена. Хомер 
Хелене назива  именима 
Ахејци, Данајци и Агривци. 
Уз то, користи и посебна 
племенска имена, какви су 
Мирмидонци и сл.
Јелена (Хелена) – кћи Леде и 
бога Зевса; жена спартанског 
краља Менелаја 
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 ■ Хомер

Илијада
Хомерови епови Илијада и Одисеја узимају се као почетак 

епског песништва у антици. Сматра се да су настали између 9. и 8. 
века пре н. е. Питање да ли је Илијаду испевао један песник или је 
спев настао редакцијом усмених старогрчких народних песама, у 
науци је познато као „хомерско питање”. 

Једни сматрају да је Илијада настала механичким спајањем 
народних песама. Други полазе од композиционих и структурних 
одлика епа и сматрају да је слепи певач Хомер успео да обједини 
разноврсне епске песме у којима се опевају догађаји из 13. и 12. 
века пре н. е. који су повезани са Тројанским ратом. 

„Аутор који је касније назван ’Хомер’, ма ко да је он могао бити, 
обраћа се музама у императиву. Он је, дакле, присутан само као 
извођач, али не и као аутор. Он посредује између музе, ма ко да она 
била, и публике; као да његови стихови нису заправо његови, већ да 
потичу из неког њему спољашњег извора који он назива ’музом’. 
Хомерово се име (било да се ради о једном човеку или о више њих) у 
еповима нигде не помиње.”

(Ерик А. Хавелок, Муза учи да пише, одломак) 

Мит о Тројанском рату
У Илијади се пева о догађајима из десете године Тројанског рата. 

У основи епа налази се мит о Троји. Ахејци (Грци) желели су да поврате 
отету краљицу Хелену, супругу спартанског краља Менелаја, коју је 
уз помоћ богиње Афродите отео тројански краљевић Парис. Они су 
повели војску у поход на утврђени малоазијски град Троју (Илион). 
Ахејску војску су предводили спартански краљ Менелај и његов брат, 
микенски краљ Агамемнон. Опсада Троје трајала је десет година. 
Ахејци су успели да освоје град на превару. Направили су великог 
шупљег дрвеног коња у којем су се сакрили ратници предвођени 
Одисејем. Када су Тројанци прихватили дрвеног коња као поклон у 
знак мира и увели га у Троју, ахејски ратници су се ноћу искрали из 
дрвеног коња, отворили врата Троје и разорили град. Ератостен је 
сматрао да се разарање Троје десило 1184. године пре н. е. 

„Многи угледни научници: археолози, историчари, филолози, 
сматрају да се у Илијади и Одисеји огледају не само историјска 
места него и историјски догађаји, само што их је песничка машта 
испреплела многим причама и бајкама.” 

(Милош Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, одломак) 

КЉУЧНЕ РЕЧИ

хеленска 
књижевност, лирика, 
епика, драма, 
трагедија, комедија, 
римска књижевност
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Композиција Илијаде

У првом делу (књига I) говори се о Ахилејевом гневу због тога 
што му је Агамемнон отео робињицу Брисејиду. Он се због тога 
повлачи из боја. Његова мајка, богиња Тетида, жали се Зевсу 
(Диву) на ову неправду, те Зевс обећава да ће је исправити.

Други део (књ. II−XVII) пева о ахејским борбама са Тројанцима 
у времену Ахилејева одсуства. Мегдан Менелаја и Париса, који 
треба да одлучи коме ће припасти лепа Хелена и да оконча 
Тројански рат, завршава се Менелајевом победом, али богиња 
Афродита уклони Париса са бојишта, те се рат наставља. Тројанци 
напредују и потискују Ахејце до њихових бродова. Патрокло моли 
Ахилеја да му допусти да оде у битку. Ахилеј му на крају ипак 
допусти да оде у бој. Хектор на мегдану убије Патрокла.

Трећи део (књ. XVIII−XXIII) говори о Ахилејевом и 
Агамемноновом помирењу, Ахилејевој освети и Хекторовом 
убиству, те о сакаћењу Хекторовог тела. 

Четврти део (књ. XXIV) говори о томе како је Хекторов отац, 
тројански краљ Пријам, откупио Хекторово тело од Ахилеја. 
Радња Илијаде завршава се описом Хекторове достојанствене 
сахране.

 ■ Улазак дрвеног коња 
у Троју, зидна слика из 
Меандрове куће, Национални 
археолошки музеј у Напуљу

  Литература: Милош Н. 
Ђурић, Историја хеленске 
књижевности, друго, 
прегледано и допуњено 
издање, Београд, Завод 
за уџбенике и наставна 
средства, 1972. године
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Одисеј – краљ Итаке, један 
од грчких вођа који је 
учествовао у Тројанском рату. 
Одисеј је Тројанце преварио 
поклонивши им дрвеног коња 
у чијој су унутрашњости били 
грчки борци под његовом 
командом. Током ноћи, Грци 
су изашли из дрвеног коња и 
изненада напали Тројанце. 

Одисеја
У Одисеји се пева о судбини Ахејаца који се враћају из 

Тројанског рата и о њиховом путовању. У епу је детаљно опевано 
Одисејево лутање по најневероватнијим пределима света и 
маштовито су дочарани најчудеснији доживљаји јунака (боравак 
код богиње Калипсе, авантуре код врачарице Кирке, у подземном 
свету, епизода са Киклопом, пловидба поред сирена, Сциле и 
Харибде). Јунаци Одисеје жуде за повратком кући. То се Одисеју, 
после двадесетогодишњег лутања, на крају и остварује. Одисејева 
супруга Пенелопа је, чекајући да јој се муж врати из Тројанског 
рата, годинама одбијала просце тако што би ноћу опарала предиво 
које би дању изаткала. Верност Одисејеве жене Пенелопе, која 
довитљивошћу успева да надмудри насртљиве просце и да сачува 
своју част, послужила је као инспирација за стваралаштво многих 
песника (нпр. у песми  Међу јавом и мед сном Лазе Костића постоји 
алузија на Пенелопу). 

Епове Илијаду и Одисеју ширили су професионални певачи – 
рапсоди. Они су се надметали у рецитовању Хомерових песама и 
због тога су их називали хомеридима.

 ■ Одисеј у земљи 
Лестригонаца, из серије 
Предели из Одисеје, потиче 
са Есквилина



 ■ Мирослављево јеванђеље
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Средњовековна 
књижевност
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Старословенска књижевност

Епоха средњег века је омеђена двема годинама које представљају 
прекретнице у развоју већине европских друштава. То је период између 
313. године, кад је Миланским едиктом хришћанство признато за 
државну религију, и 1453. године, коју је обележио пад Цариграда.

На заједничком књижевном језику свих Словена, 
старословенском, почело се писати од седме деценије 9. века, када 
су на позив кнеза Растислава стигла у Моравску (данашња Чешка) 
солунска браћа Константин (познатији по монашком имену Ћирило) 
и Методије. Растислав се обраћа византијском цару Михајлу с циљем 
да уреди Цркву независно од немачког свештенства. Солунска браћа 
су саставила прво словенско писмо – глагољицу и превели неопходне 
богослужбене књиге на старословенски језик. 

Крајем 9. или почетком 10. века настало је друго словенско писмо 
– ћирилица. Претпоставке су да су ћирилицу створили ученици Ћирила 
и Методија и дали јој име у част свог учитеља. На старословенском 
језику настао је круг списа посвећених Ћирилу и Методију (Панонске 
легенде). Конституисан је низ жанрова попут житија, службе и похвале.

Најстарији сачувани споменик писан ћирилицом је прва словенска 
филолошка расправа О писменима (О писменех). Написао ју је 
Црноризац Храбар: 

Слово о писменима

Пређе Словени не имаху књига, него по цртама и резама читаху 
и гатаху, будући погани. Крстивши се, римским и грчким писменима 
мучаху се писати словенску реч без правила... 

Ако ли упиташ словенске писмене људе, говорећи : “Ко вам је 
писмена учинио и књиге превео?” – то сви знају, и одговоривши, рећи 

 ■ Темнићки натпис
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ће: “Свети Константин филозоф, названи Ћирил, тај нам писмена 
начини и књиге преведе, и Методије, брат његов.” И ако упиташ: „У 
које време?“ – и то знају и рећи ће: „У времену Михаила, цара грчког, 
и Бориса, кнеза бугарског, и Растица, кнеза моравског, и Коцеља, 
кнеза блатанског, године од створења света 6371 (863).“

Стара српска књижевност

Претпоставља се да је до продора словенске књиге у српске 
земље дошло још за Методијевог живота (умро 885. године). О 
раном постојању глагољске писмености сведочи Маријинско 
(Маријино) јеванђеље, настало најкасније почетком 11. века 
на српском штокавском подручју. Уз глагољицу постепено је 
продирала и ћирилица, која ће прво писмо постепено истиснути. 
О њеном раном присуству на српском подручју сведоче и неки 
сачувани натписи, нпр.Темнићки натпис (претпоставља се да 
је из 11. века). Обично се каже како је српска средњовековна 
књижевност започела уласком Светог Саве у манастир (крај 12. 
века), а завршила изласком Доситеја из манастира (половина 18. 
века). 

Хришћански поглед на свет је доминантан у средњем веку 
и прожима све облике уметничког стваралаштва (сликарство, 
архитектуру, књижевност и музику). Средњовековни писци 
сматрали су да их Бог надахњује да стварају. Аутори су инспирисани 
Библијом, али и античком, хебрејском историјом и источњачком 
културом. Живот средњовековног човека био је тежак и оптерећен 
разним проблемима (немаштина, заразне болести, чести ратови), 
а све то је подстицало код људи страх од смрти, страх од тежине 
казне на оном свету и појачани доживљај пролазности живота. 
Окренутост средњовековног човека религији често је подстицана 
управо таквим околностима. Мотиви и теме књижевних дела 
пре свега су религијског карактера. У њима проналазимо основу 
теолошког учења да је овоземаљски живот пролазан, а онај на 
небу вечан, те да треба да се лишавамо сваког изобиља, уживања 
и материјалног богатства, а да развијамо скромност и племенитост 
да бисмо заслужили живот вечни.

Током читавог средњег века дела су писана руком и улазе 
у састав различитих зборника. Писање је у средњем веку било 
изузетно важна и поштована делатност. Књига се састојала од 
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више свешчица (тетрада). Сваку тетраду чинила су по четири 
листа, која су се пресавијала преко средине, па се тако добијало 
осам полулистова, тј. шеснаест страна. Текст се исписивао на 
самосталним свешчицама, а затим су се оне повезивале у књигу. 
Књиге су се преписивале руком, богато украшавале, а поједина 
слова су се и осликавала. То су чинили писари, који су се трудили да 
текст верно преписују. 

Средњовековни писари исписивали су текст на пергаменту 
(посебно обрађеној животињској кожи) и хартији. Пергамент је 
био у употреби до 13. века, када почиње да га потискује хартија. У 
средњем веку пергамент је био скуп и редак материјал за писање. 
Писари су због тога ножем с пергамента каткад стругали претходно 
написан текст и преко тога исписивали нови. 

Пергамент чији је текст једном избрисан (обично иструган) да 
би на истом материјалу био исписан нови, назива се палимпсест. 
Данас научници помоћу инфрацрвених зрака могу да открију шта 
је све првобитно било написано на пергаменту. Тако су откривена 
и од заборава сачувана нека значајна дела. Сваки папир је имао 
водени знак (филигран), који има важну улогу у утврђивању 
времена настанка једне рукописне књиге. Веома значајан елемент 
у обликовању сваке књиге представљао је њен ликовни украс 
(заставице, минијатуре и иницијали), као и повез књиге. 

Преписивачи су писали трском и птичјим или гушчјим пером. 
Користили су неколико врста мастила: црно или смеђе за писање 
текста и црвено или плаво за наслове или иницијале. Слова су 
украшавана разноврсним бојама, а каткад и позлаћивана.

С појавом Гутенбергове штампарије (основана убрзо после 
1450. године) књиге почињу да се штампају. Штампарство се у 
овим крајевима појавило 1493/94. године. Прву штампарију основао 
је Ђурађ Црнојевић, на Ободу или на самом Цетињу, и радила је 
до 1496. Штампана су у првом реду дела намењена литургијској 
употреби. Објављено је пет књига, а прва међу њима била је Октоих 
првогласник (4. јануара 1494). Штампар је био јеромонах Макарије. 
Књиге одштампане пре 1500. године називају се инкунабуле.

Сваки манастир и црква имали су збирку богослужбених књига 
без којих није могла да се обавља служба Божја, крштење, венчање 
и опело. Најстарија и најзначајнија сачувана српска средњовековна 
манастирска библиотека је Библиотека Хиландара. Овај манастир 
био је важан књижевни и преписивачки центар и духовно средиште 
српског народа од свог постанка (1198. године) до данас. Ова и 
друге манастирске библиотеке сачувале су значајна историјска и 
литерарна дела настала у средњем веку. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ

стара српска 
књижевност, 
глагољица, ћирилица, 
штампарство

заставица (застава) – 
у рукописној књизи 
орнаментално поље на 
почетку текста, поглавља или 
важније текстуалне целине. 
Изведена је у ширини читаве 
стране или једног ступца.
иницијал – истакнуто и 
украшено слово на почетку 
текста, поглавља или 
важније текстуалне целине у 
средњовековној рукописној 
књизи 
инкунабуле – прве књиге 
штампане после проналаска 
штампе, од средине до краја 
15. века, док је штампарство 
било на самим почецима, „у 
повоју”

 ■ Страница Октоиха 
цетињског, 1494.
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 ■ Карејски типик са 
потписом Светог Саве

Опште карактеристике старе српске 
књижевности и систем жанрова

Мада постоје трагови књижевног стварања и пре времена 
Светог Саве и Стефана Првовенчаног, тек са овим писцима 
започиње континуирани књижевни рад. Они утемељују неке од 
најзначајнијих књижевних жанрова и трасирају правце даљег 
развоја старе српске књижевности.

Како су прва Савина дела (Карејски, Хиландарски типик) 
настала под сам крај 12. века (1199. године), а она су у овом корпусу 
најстарија, време њиховог настанка узима се као почетно у дугој, 
петовековној историји старе српске књижевности. Завршницом 
се сматра крај 17. века, када настају последња оригинална дела 
која идејно и у формалном погледу припадају средњовековном 
стваралаштву. Ипак, и међу остварењима из прве половине 18. 
века има и оних у којима се препознају одређени поступци у 
структурирању карактеристични за средњи век.

Једно од карактеристичних обележја епохе јесте постојање 
снажне везе између књижевности и средњовековног српског 
сликарства. У појединим раздобљима може се чак говорити о 
присуству идентичних стилова (нпр. у 13. веку обема уметностима 
својствен је монументални, а у 14. веку наративни стил). Поједине 
епизоде и призори из литерарних дела представљани су на 
фрескама или минијатурама у рукописима. С друге стране, има 
примера да су се писци надахњивали појединим ликовним 
представама, нарочито када је реч о изграђивању сложених 
поетских слика.

 ■ Анђео на Христовом гробу (Бели анђео), 
фреска из манастира Милешеве, око 1235.
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Стара српска књижевност представља целовити систем; током 
времена развила је низ књижевних жанрова са препознатљивим 
обележјима. Писана је српскословенским језиком (српска редакција 
старословенског), каткад са мањим или већим примесама народног 
језика. Књижевници врло добро познају каноне жанрова, видове, 
карактеризације јунака, стилске комплексе, топику (општа места). 
Сазнања стичу непосредно, читајући дела старословенске и 
византијске литературе (ова друга најчешће у преводу). Поједини 
жанрови (житије, служба) добијају и нека посебна обележја у српској 
средини. Својствено овој литератури је да се обрађују значајне 
теме. Јунаци су одабрани. Писци често истичу своју недостојност, 
недораслост теми, чињеницу да су они оруђе Божје, односно Светог 
Духа. Само стварање за њих је свети чин, па се пажљиво одабирају 
средства и начини презентације чињеница. 

Оригинална књижевност
До наших времена остали су врло ретки споменици српске 

писмености који потичу из 12. века. Тек с појавом Светог Саве и 
његовог брата Стефана Првовенчаног поузданије се могу ауторски 
пратити српски писци на основу дела писаних у различитим 
жанровима.

Код прозних врста својим обимом и бројем нарочито место 
заузимају житија. Она на посебан начин обележавају овај 
петовековни период српске књижевности. Други прозни жанрови, 
као што су похвала, посланица, путопис, слово, молитва, беседа, 
плач, запис или натпис, доста су краћи од житија. 

Од прозних жанрова са изразито реторским обележјима истиче 
се похвала. Као засебан спис она се јавља под називом похвала 
или похвално слово. Налазимо је најпре код Теодосија Хиландарца 
(Похвала Светом Симеону и Светом Сави), а затим монахиње 
Јефимије (Похвала Светом кнезу Лазару).

На српскословенском језику сачувани су обрасци састављања 
посланица (писама) за различите прилике и особе. Свети Сава је 
упутио једно писмо студеничком игуману Спиридону са свог пута 
по Светим земљама и оно припада епистоларној књижевности. 
Своје Слово љубве деспот Стефан Лазаревић написао је у облику 
посланице. 

Осим правних појединости којима се тачно предвиђало шта 
се ком црквеном храму даровало и која су права и обавезе људи 
чија су насеља улазила у састав манастирских метоха, црквене 
повеље српских владара често су садржавале изразито књижевне 

  Извор: из студије Љиљане 
Јухас-Георгиевске, Стара 
српска књижевност, која 
је објављена на енглеском 
језику као посебно 
поглавље у књизи више 
аутора: A Short History of 
Serbian Literature, Belgrade, 
Serbian PEN, 2011, стр. 
39–81.

 ■ Мирослављево 
јеванђеље, детаљ
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  Извор: Томислав 
Јовановић, Стара српска 
књижевност, Београд, 
Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1997, 
стр. 7–13. 

делове, који су се називали аренге. У њима су владари на сасвим 
литераран начин саопштавали своје духовне разлоге издавања 
повеља. Прва аренга која својом лепотом привлачи пажњу налази 
се у Хиландарској повељи Стефана Првовенчаног. Алегоријска 
представа Свете Горе као рајског места чини је изузетном. Свети 
Сава ју је у нешто измењеном облику уградио у своје Житије Светог 
Симеона. 

Најчешће на маргинама рукописних и штампаних књига и на 
празним листовима настајали су записи. Њих су исписивали писци, 
преписивачи, илустратори, коричари и читаоци. 

Натписима се називају писане творевине настале на сваком 
другом материјалу осим на хартији и пергаменту. Они се обично 
јављају на унутрашњим и спољним зидовима храмова, утврђењима, 
надгробним споменицима, звонима, одећи, разним употребним 
предметима, окову књига, оружју, накиту итд. 

Стара српска поезија писана је првенствено с намером да 
буде певана у цркви на богослужењу. Отуда се она због свог 
химнографског смисла и тематике назива црквена поезија. Из низа 
песничких врста, као што су тропар, кондак, стихира, за потребе 
богослужења створен је веома сложен и обухватан облик црквене 
поезије који се назива служба. Службе српским светитељима 
окупљале су се у засебне зборнике који су с временом добили назив 
србљаци. 

Преводна књижевност
Велики део књижевног наслеђа на српскословенском језику 

не спада у изворно стваралаштво српских писаца, него потиче 
из других књижевности. Та дела преведена су у великој мери у 
старословенском периоду и касније се само преписивала, мада је 
било и таквих која су превођена непосредно на српскословенски 
језик. У тим временима најчешће су били читани делови Светог 
писма. По томе шта се од преводних дела читало, српски 
духовни простор није се много разликовао од других, нарочито 
сродних хришћанских средина, јер су постојали преводи романа, 
приповедака, житија, беседа, дела светих отаца, слова, апокрифа и 
још неких списа.

Апокрифи
Апокрифи припадају посебној врсти текстова који су у блиској 

тематској и мотивској вези са Библијом. Они су, међутим, остали ван 
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  Извор: Томислав Јовановић, 
Стара српска књижевност, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1997, 
стр. 7–13. 

канонских књига јер својим учењем и идејама понекад одударају 
од библијских схватања. Због тога су називани најчешће „тајним”, 
односно „скривеним” или „лажним” књигама, које су забрањиване 
у званичној цркви. Упркос томе, апокрифи су трајали паралелно с 
канонским књигама и преводили се на разне језике. У њима се, на 
пример, налазе сцене у којима се детаљно представљају небеса, 
пакао и рај. До танчина је дочаран репертоар мука у паклу за 
оне који су грешили на овом свету. То их је у великој мери чинило 
привлачним за читање.

 ■ Портрет јеванђелисте Јована из Радослављевог јеванђеља

Роман
Роман је прозни белетристички књижевни жанр у старој српској 

књижевности. Дела ове врсте преузимана су, путем превода, из 
византијске или западноевропских књижевности. У српској средини 
она су не само преписивана већ и прерађивана. Међу најпознатије 
спадају Роман о Александру Великом и Роман о Троји, легендарне 
повести с темама из античке историје. Српска прерада тих романа 
настала је најкасније почетком 14. века. Западни витешки романи 
Тристан и Изолда и Бово од Антоне, такође су били познати у овим 
крајевима, и то од 15. века, али нису сачувани у српским преписима. 



КЉУЧНЕ РЕЧИ 

средњовековна 
књижевност, стара 
српска књижевност, 
оригинална и преводна 
књижевност, књижевне 
врсте у средњовековној 
књижевности 

Доспели су посредством приморских градова, а преведени су 
са италијанског. Нарочито је био омиљен Роман о Александру 
Великом (Македонском). У богатој рукописној традицији посебно 
место заузима тзв. Српска Александрида, српска прерада дела 
(појавила се почетком 14. вeкa). Својим занимљивим садржајем, 
описима похода и бојева, далеких предела и фантастиком, роман је 
привлачио пажњу средњовековних читалаца. Остварио је утицај на 
један број српских писаца. Поједини српски рукописи били су богато 
илустровани.

Приповетка
У старој српској књижевности сусреће се већи број краћих 

приповедака (прича). Реч је о делима која су преузета из других 
литература (јеврејске, асирске, персијске, византијске и др.). 
Поред превода постоје и прераде ове врсте дела. Уз романе, 
приповетке припадају средњовековној белетристици. Ређе пружају 
моралну или духовну поуку. Термин приповетка може се условно 
узети. У рукописима се сусрећу одреднице слово (нпр. Слово о 
премудром Езопу како живљаше), слово и сказаније (нпр. Слово 
и казивање Шакиша како једне ноћи виде дванаест снова), 
повест (нпр. Повест из старих књига о јудејском цару Аси) и др. 
Тематском разноврсношћу, занимљивом фабулом и уметничком 
сугестивношћу, ова дела пленила су пажњу средњовековних 
читалаца. Запажени су и одређени утицаји појединих прича на 
усмену књижевност. 

 ■ Свети Сава и Свети Симеон, Манастир Студеница

  Извор: из студије Љиљане 
Јухас-Георгиевске, Стара 
српска књижевност, која 
је објављена на енглеском 
језику као посебно 
поглавље у књизи више 
аутора: A Short History of 
Serbian Literature, Belgrade, 
Serbian PEN, 2011, стр. 
39–81.
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Мирослављево јеванђеље
Да су Срби пре Светог Саве били упућени у тајне уметности и 

књижевности, на најбољи начин показује Мирослављево јеванђеље, 
настало осамдесетих година 12. века. Мирослављево јеванђеље 
је најстарији и најрепрезентативнији споменик писан српским 
књижевним језиком. Писано је за хумског кнеза Мирослава, брата 
Стефана Немање, осамдесетих година 12. века, можда за његову 
задужбину, Цркву Светог Петра на Лиму (сада у Бијелом Пољу). 
Има 181 лист и садржи чтенија (читања) из сва четири јеванђеља, 
распоређена према данима црквене године. Текст је писан на 
белом танком пергаменту, у два ступца. Главни писар није познат. 
Мирослављево јеванђеље је богато илустровано, са 296 минијатура 
и украсних иницијала, израђених у боји и украшених златом. Својим 
богатим украсима оно припада врхунским остварењима српског 
средњовековног минијатурног сликарства.

Јеванђеље је рано доспело у Хиландар. Поклоњено је 1896. 
године краљу Александру I Обреновићу. Данас се чува у Народном 
музеју у Београду, осим једног листа који је у Санкт Петербургу.

Од 2005. године Мирослављево јеванђеље налази се на 
Унесковој листи заштићене светске интелектуалне баштине. 
Глигорије Дијак украсио је Мирослављево јеванђеље и исписао 
мање делове текста. Оставио је четири кратка записа, у којима 
говори о свом раду на рукопису. Глигорије је, изгледа, током рада 
због неког разлога био у немилости код кнеза Мирослава, па се 
њему и обраћа. Запис Глигорија Дијака најстарији је изворни текст 
писан на српском књижевном језику.

Запис Глигорија Дијака
Господе Боже мој милосрдни и многомилостиви, помилуј ме 

својом милошћу, Глигорија грешнога, како бих у господина у милости 
био. У тебе се уздам.

Окончах са Божијом помоћу. Амин.
Ја писах алилујаре. Глигор.

Ја грешни Глигорије дијак, недостојан назвати се дијаком, 
заставих ово јеванђеље златом кнезу великославном Мирославу, 
сину Завидину. А мене, Господе, не заборави грешног, него ме 
сачувај себи, да ми није, господине, жао, теби радећи, кнезу своме 
господину, ако ме не чуваш грешнога.

 ■ Мирослављево 
јеванђеље, детаљ

дијак – писар, преписивач; у 
већини случајева дијаци су 
били световна лица
алилујар – стих који 
се изговара на позив 
„алилуја” (хвалите Бога) на 
богослужењу, непосредно пред 
читање јеванђеља, тематски 
условљен садржином 
јеванђељског зачела (мањег 
или већег литургијског 
одломка из текста јеванђеља 
или апостола, који се чита 
на богослужењу према 
утврђеном распореду)
заставити – украсити
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 ■ Мирослављево 
јеванђеље

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Мирослављево 
јеванђеље, Запис 
Глигорија Дијака

РАД НА ТЕКСТУ

Од чега страхује Глигорије? Може ли се из његових речи наслутити 
какав је био положај уметника у средњем веку?
Којим језиком је писано Мирослављево јеванђеље, а којим Запис 
Глигорија Дијака?
Како доживљаваш Запис: као књижевни или историјски текст. 
Образложи свој став.

1.

2.

3.

ПОЈМОВНИК

Запис је краћа или дужа белешка у рукописној књизи, 
обично на маргинама, неисписаним листовима или повезу. Може 
потицати од самих преписивача, илуминатора или коричара, али 
и од читалаца и других лица. По правилу, запис садржи податке о 
времену и околностима настанка рукописа; каткад се сусрећу и 
вести о догађајима који су пропратили само писање. Записи имају 
историјско-културни и филолошки значај (због честог присуства 
елемената народног говора). Најстарији сачувани запис је запис 
Глигорија Дијака у Мирослављевом јеванђељу.
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Свети Сава

Житије Светога Симеона 
(одломци)

„У српској књижевности средњег века житије је једна од најплоднијих 
и најзначајнијих књижевних врста. Настала на самим њеним почецима, 
присутна је током читаве ове епохе. Житија су писали најзначајнији и 
најталентованији књижевници. Јунаци су махом истакнуте личности 
– владари и црквени поглавари, што увелико одређује карактеристике 
жанра... У српској књижевности почеци оригиналног житијног стварања 
везани су за Светог Саву. Житије Светог Симеона једно је од најлепших 
и најскладнијих у читавој старој српској литератури; одликују га 
непосредност казивања и емотивност.”

(Из предговора Љиљане Јухас-Георгиевске у књизи Стара српска књижевност – 
житија, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997, стр. 7)

[VII]А он, блажени, дође у Свету Гору месеца новембра 2. дан. Богоносни и преподобни оци, који живљаху у Светој Гори, примише га сa радошћу и сa великом почашћу. Прво се усели у манастир Ватопед, јер ту и нађе жељено, заблудело своје јагње; и целовавши га и узевши га на своје раме, како доликоваше, и постави га себи у службу.И оставши ту мало времена, овај блажени хтеде да као што и овде оправда царство своје, тако и тамо зажеле да нађе место спасења свима који долазе одасвуд. И измоли у цара кир Алексе, пријатеља свога, пусто место ради устројења манастира у Светој Гори. И узе мене грешнога из Ватопеда у место то, и уселисмо се. И преподобни отац наш остаде са мном на Светој Гори годину и пет месеци. Ко може исказати подвиге и трудове овога блаженога? Јер, ваистину, сви који су живели у околним крајевима, дивљаху му се, гледајући на њему неисказана Божја сахођења, и долажаху к њему на благослов. И ту се преосвећени и богобојажљиви и христољубиви и црнорисци и цео освећени клир Свете Горе не раздвајаху од њега, дивећи се толикој смерности и примеру кротости и учитељу поста и последнику учења светих јеванђеља, према реченом: „Ко хоће да буде 

житије – животопис, 
биографија
преподобан – свети монах
А он, блажени – реч је о 
Стефану Немањи, српском 
великом жупану (владао од 
1166. до 1196). Године 1196. 
напустио престо, замонашио 
се, добивши име Симеон.
Прво се усели у манастир 
Ватопед – Сава је примио 
постриг у руском манастиру 
Пантелејмону, а замонашио се 
у грчком манастиру Ватопеду, 
у који је после извесног 
времена прешао.
Ватопед – грчки манастир, 
основан између 972. и 
980, један од највећих и 
најзначајнијих на Светој гори
И измоли у цара, кир Алексе... 
– односи се на подизање 
Хиландара, српског манастира 
на Светој Гори, на остацима 
грчког Хелендара
кир Алекса – односи се на 
византијског цара Алексија 
III Анђела (владао од 1195. до 
1203. године)

„У српској књижевности средњег века житије је једна од најплоднијих
и најзначајнијих књижевних врста. Настала на самим њеним почецима, 
присутна је током читаве ове епохе. Житија су писали најзначајнији и 
најталентованији књижевници. Јунаци су махом истакнуте личности
– владари и црквени поглавари, што увелико одређује карактеристике 
жанра... У српској књижевности почеци оригиналног житијног стварања 
везани су за Светог Саву. Житије Светог Симеона једно је од најлепших
и најскладнијих у читавој старој српској литератури; одликују га 
непосредност казивања и емотивност.”

(Из предговора Љиљане Јухас-Георгиевске у књизи Стара српска књижевност –
житија, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997, стр. 7)
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устројити – подићи; створити
подвиг – подвизавање; 
монашка аскеза
христољубив – који воли 
Христа
црноризац – монах, калуђер
кротост – кроткост
И стиже на ливаду мира – 
ово место, са мањим 
изменама, Сава је преузео из 
Хиландарске повеље Стефана 
Првовенчаног. Ливада је рај; 
Света Гора као та ливада је 
земаљски рај; слаткогласна 
птица пустинољубна грлица је 
Сава Немањић.
ваистину – уистину, заиста
отачаство – отаџбина, 
домовина
Милеје – место на коме се 
налази Хиландар

старији, нека буде млађи од свију и свима слуга”1; и „ако не будете незлобиви као деца, нећете ући у царство небеско.”2 И опет: „Блажени су ништи духом, јер је такових царство небеско.”3 „Блажени су који овде плачу, јер ће се тамо смејати.”4 „Блажени су кротки овде, јер ће тамо бити наследници царства небеског. Блажени су гладни и жедни овде, јер ће се тамо наситити. Блажени су милостиви овде, јер ће тамо бити помиловани. Блажени су чисти срцем, јер ће вазда Бога гледати”5 и друго остало. Јер блажени отац наш и ктитор, господин Симеон, постаде извршитељ свега овога, и није био зазоран ни у којем добром обичају, но прими спасење са онима који живе Христа ради. И стиже на ливаду мира, међу дрвета красна узрастом и плодовима, на којима поју слатке птице, где слушавши и поживе мирним и неметежним и богоугодним животом, укоренивши се добро у правој вери и светло сијајући, стојаше као дивно дрво у добром пристаништу, то јест Светој Гори. А посред ове нађе некога жељенога монаха као слаткогласну птицу и пустинољубну грлицу, милу утеху христољубиву старцу, и некада од њега отхрањено јагње, изданак од плода његова и цвет од корена његова, а ту је и добри мирис. Јер, ваистину, зажеле и почину на ливади красној, на којој појаше птица мењајући гласове, и насићиваше се са пет премудрих чула: гледањем, слушањем, мирисом, гласањем и додиром птице. Јер изиђе из отачаства свога на ону свету ливаду, то јест у Свету Гору, и нађе некадашњи манастир, то јест Милеје, Ваведење свете и преславне Владичице Богородице, разваљен сасвим од безбожних ратника. И други већи подвиг узе и потруди старост своју, и мене, ако и недостојна, кога је имао код себе где му работа. Као што овде обнови и устроји све, тако и то свето место подиже, да нас ни тамо не лиши обновљења и помена и уточишта.И скупивши ту довољно монаха, постави некога преподобнога мужа по имену Методија монаха. И управивши све што је на довољство манастиру и онима који живе у 
1 Јеванђеље по Марку 9, 35.
2 Јеванђеље по Матеју 18, 3.
3 Јеванђеље по Матеју 5, 3.
4 Јеванђеље по Луки 6, 21.
5 Јеванђеље по Матеју 5, 3–8.
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њему, остаде ту осам месеци, вршећи подвиге и неисказана духовна дела, која не може исказати ум човечји. Јер не само ту у манастир свој, него и у свој тој Светој Гори и свима ту манастирима даде преизобилне милостиње, на помен себи и свему своме наследству.

 ■ Свети Сава, Свети Симеон и Стефан Првовенчани, фреска на зиду цркве 
Богородице Љевишке, Призрен, 14. век

[VIII]У 7. дан месеца фебруара поче часна старост његова нешто мало слабити. И ту одмах блажени старац господин Симеон позва мене недостојнога и у сваком погледу умањенога, и поче ми са тихошћу говорити свете и часне и слатке речи:– Чедо моје слатко и утехо старости моје, „сине, слушај моје речи, приклони ухо своје ка мојим речима и нека не пресахну источници живота твога, сачувај их у своме срцу. Јер су живот свима који их налазе. Сваким чувањем чувај срце своје, јер од њих су исходишта живота. Уклони од себе оштра уста и увредљиве усне далеко од себе одбаци. Очи твоје нека право гледају и веђе твоје да мигом указују на оно што је праведно. Право ходи ногама својима и исправљај путеве своје. Не скрећи ни десно ни лево, јер путеве који су десно зна Бог, а они с лева су развраћени. А ти учи оно што је право, а хођење твоје у 

источник – извор
веђе – обрве
развраћен – неморалан
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карање – грдња, корити 
некога
обличити – укорити, окривити
Владика – Господ (Исус 
Христос)
разлучење – раздвајање, 
растављање

миру да буде. Сине, пази на моју премудрост, ка мојим речима прилажи твоје ухо, да сачуваш моју мисао добру, а осећај усана мојих казујем ти”.6 „Чувај, сине, закон оца твога, не одбаци карања матере твоје.”7 „Сине мој, послушај ме сада и бићеш блажен, јер блажен је муж који ме послуша и човек који сачува путеве моје. Не мешај се са безумнима. Тражи премудрости, да поживиш. Исправи сведочанства у разум. Јер онај који кори зле примиће себи досаду, а онај који обличава нечастивога, порећи ће себе. Не обличавај зле, да те не омрзне. Обличавај премудрога, и заволеће те. Укажи премудроме на кривицу и биће мудрији, а праведнику поуку и наставиће да је прима. Почетак премудрости је бојазан Господња и савет светих је разум, а разумевати закон добра је мисао. Јер оваквим добрим обичајем много ћеш поживети и продужиће ти се године живота.”8И подигавши руке своје блажени, положи их на врат мој грешни, и поче плакати жалосно, и слатко целовање дарујући ми, поче говорити:– Чедо моје вазљубљено, светлости очију мојих, и утехо и чувару старости моје! Ево већ приспе време нашега растанка; ево ме већ отпушта Владика с миром, по речи његовој, да се испуни речено: „Земља си и у исту земљу ћеш поћи”.9 А ти, чедо, не тугуј гледајући моје разлучење, јер ова је чаша свима заједничка. Јер ако се овде растајемо, тамо ћемо се опет састати, где више нема растанка.И подигавши своје пречасне руке и положивши их на главу моју, говораше:– Благосиљајући, благосиљам те! Господ Бог благословен и поспешиће спасење твоје, и нека ти место земаљскога даде благодат и милост и царство небеско, и, нека исправи пут течења твога, којим раније од мене потече, имајући нераздвојну са собом, овде и тамо, моју иако грешну, молитву!А ја, павши ничице на његове пречисте ноге, са сузама говорах: – Многих и великих дарова насладих се од тебе, блажени господине мој, Симеоне! Заборавих све, ја јадни и неблагодетни, 
6 Приче Соломонове 4, 20–25.
7 Приче Соломонове 1, 8.
8 Приче Соломонове 8, 32–34 и 9, 6–11.
9 Прва књига Мојсијева (Постање) 3, 19.
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помешах се са несмисленом стоком и уподобих се њима, бивајући убог добрим делима, а богат страстима, пун срама, лишен слободе у Бога, осуђен од Бога, оплакан од анђела, на смех бивајући бесима, обличаван од своје савести, злим делима својим посрамљен. И пре смрти мртав сам, и пре суда сам себе осуђујем, пре бесконачне муке сам себе мучим очајањем. Због тога, припадам ка пречасним ногама твојим клањајући се, не бих ли ја, неисправљени, због твојих пречасних молитава, неко мало олакшање добио у страшни онај долазак Господа нашега Исуса Христа!А када је дошао 8. дан тога месеца, рече к мени:– Чедо моје, пошљи ми по оца духовнога и по све часне старце Свете Горе, да дођу к мени, јер се већ приближује дан исхода мога!И пошто је извршена заповест његова, дође множаство монаха као добромирисних цветова који цветају у тој светој пустињи. Када су дошли к њему, мир и благослов примише међусобно, не даде им отићи од себе, и говорише им:– Останите код мене док тело моје, опевавши га светим и часним вашим песмама, не погребете!А блажени старац од седмога дана па све до смрти своје не окуси хлеба ни воде, само се сваки дан причешћиваше светим и пречистим тајнама, телом и крвљу Господа Бога и Спаса нашега Исуса Христа.
[IX]У 11. дан тога месеца видех га како се спрема за одлазак и рекох му:– О, блажени господине Симеоне! Ево се већ спрема благи твој исход у покој твој. Да, већ сам чуо како си благословио наследство своје, али и сада им подај свој последњи благослов.А он подигавши руке, поче са сузама говорити:„Тројице Света, Боже наш, славим те, и благосиљам те, и молим те, и представљам те, јер по трећи пут дајем благослов наследству моме. Господе Сведржитељу, Боже отаца наших, Авраамов, Исааков, Јаковљев и семена праведнога, сачувај их и укрепи у држави бивше владавине моје, и помоћ пресвете Богородице и моја, иако грешна молитва, нека је са њима од сада и до века. А пређашњу заповед дајем им: Имајте љубав међу 

уподобити се – постати 
сличан (некоме, нечему)
убог – сиромашан
бес – демон, ђаво 
исход – одлазак, смрт
погрепсти – сахранити
Авраам – праотац јеврејског 
народа
Исаак – син Авраамов
Јаков – библијски патријарх, 
Исааков син
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 ■ Богородица Одигитрија, 
икона из Хиландара

амин – нека тако буде, заиста
донеси ми Пресвету 
Богородицу – мисли се на 
икону Богородице
раса (грч.) – основна монашка 
одећа 
рогозина – простирка од 
трске
провиђење – деловање 
божанског бића; примисао
јереј (грч.) – свештеник

собом! А ко од њих одступи од онога што сам им ја наредио, гнев Божји нека прогута њега и семе његово!”А ја сам на све то рекао:– Амин!А када је дошао 12. дан тога месеца, рече:– Чедо моје, донеси ми пресвету Богородицу, јер такав имам завет, да пред њом испустим дух свој.И када је била извршена заповест, и вече када је наступило, рече:– Чедо моје, учини љубав, положи ме на расу која је за мој погреб, и спреми ме потпуно на свети начин, као што ћу и у гробу лежати. И простри рогозину на земљу, и положи ме на њу, и положи камен под главу моју, да ту лежим док ме не посети Господ да ме узме одавде.А ја све испунивши, изврших што ми је он заповедио.А сви ми гледасмо и плакасмо горко, гледајући на овом блаженом старцу такова неисказана Божја провиђења. Јер како је и овде, у држави својој, молио у Бога и даде му, тако ни до овога часа не хтеде да се лиши ниједне ствари духовне, него му Бог све испуни. Јер, ваистину, браћо моја љубљена и оци, чудо беше гледати: онај кога се сви бојаху и од кога трептаху све земље, тај је изгледао као један од туђинаца, убог, расом обавијен, где лежи на земљи, на рогозини, а камен му под главом, и сви му се клањају, а он скрушено моли од свију проштења и благослова.А када је настала ноћ, пошто су се сви опростили и били благословени од њега, отидоше у ћелије да врше службе и да се мало одморе. А ја и једнога јереја оставих са собом, па остадосмо код њега сву ту ноћ.А када је дошла поноћ, утиша се блажени старац, и више ми није говорио.А када је насталo јутро и почело црквено појање, одмах се просветли лице блаженога старца, и, подигавши очи к небу, рече:„Хвалите Бога међу светима његовим, хвалите га и на тврђи силе његове!”10А ја му рекох:
10 Псалам 150, 1.
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– Оче, кога виде те говориш?А он погледавши на ме, рече ми:„Хвалите га и на силама његовим, хвалите га и по премногој владавини његовој!”11И пошто је ово рекао, одмах испусти свој пребожаствени дух и усну у Господу.А ја, павши на лице његово, плаках горко и дуго, и уставши благодарих Бога, видевши овакав крај овога преподобног мужа.Чувши за то, сви стадоше долазити па се дивљаху просветљености лица његова и говораху:– О, блажени Симеоне, који си се удостојио да видиш такво виђење на крају, Владику светога како ти даје благодат за подвиге трудова твојих! Зато си, веселећи се, изрекао слатки глас при изласку душе твоје:„Хвалите Бога међу светима његовим,хвалите га и на тврђи силе његове,хвалите га и по премногој владавини силе његове.”12Блажен ћеш бити свуда, зато и блажен глас изрекао јеси!И после тога, преподобно тело његово узевши, са чашћу постависмо га посред цркве, као што је обичај.Када се свршила јутрења и када су се сабрали безбројни монаси, почеше часно појати уобичајене песме око преподобнога тела, и извршише речено: „Они који се боје Господа, славе га.”13 И тако многи народи тада дођоше да му се поклоне и да га са великом почашћу опоју. Појали су прво Грци, потом Иверци, затим Руси, после Руса Бугари, потом опет ми, његово стадо сакупљено.Кад је прошло време после литургије и када се свршила сва уобичајена служба, сви целиваше преподобно тело. А ја грешни, обујмивши блажено тело, положих га у нови гроб, као што ми беше заповедио и испуних заповест његову.Пошто се скупило мноштво монаха, нисам их отпустио све до деветога дана, служећи му свету службу свакога дана.
11 Псалам 150, 2.
12 Псалам 150, 1–2.
13 Псалам 14, 4.

 ■ Свети Симеон Немања, 
фреска у Краљевој 
цркви у Студеници, из 
1313/14. 

уобичајене песме – погребне 
песме из чина монашког 
погреба
Иверци – данашњи Грузијци
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[X]Када је овај блажени отац наш прешао у вечни покој, заветом остави манастир мени грешноме у скромном неком стању, у којем ми отиде, некога преподобног мужа, по имену Методија, са још четрнаесторицом монаха. Обузе ме велика туга и бојазан, једно од пустоши, а друго због страха од безбожних разбојника. Али како се изволи љубави Богоматере и Наставнице наше и светим молитвама господина Симеона, тај храм од незнатног и малог узнесе се у велелепну појаву. И после мало времена скупих деведесет монаха у братству и све спремих што је на потребу манастиру.И када сам ту пробавио осам година, настадоше многи метежи у томе крају јер прошавши Латини и заузеше Цариград, бившу грчку земљу, чак и до нас, и улегоше и ту у свето место, пошто је настао велики метеж.И када се овде сазнало о томе метежу, дође ми посланица од христољубивога и благочастивога, Богом изабранога и благословенога блаженим оцем Симеоном, Стефана Немање, који је владао његовом државом, и брата његова, великога кнеза Вукана. Примио сам њихову молбу која каже:„Ево, у тој земљи узбунише се народи, а блажени отац наш, господин Симеон, који нам је био господар и учитељ, тамо лежи. Због овога молимо твоју молитву, Господа ради, немој нас презрети, узми часне мошти господина нам Симеона и пренеси их овамо, да се благослов његов јави испуњен на нама!”А ја видевши колико желе то што моле и да је потребно то испунити, подигавши своју немоћ, на то почех спремати. И угледавши згодно време да се то изврши, дошавши отворих гроб блаженога старца, и нађох тело његово часно цело и неповређено, које је било ту у гробу осам година. Јер тако приличи онима који су угодили Богу, да су и после своје смрти прослављени, сатвориће Бог вољу оних који га се боје и услишаће њихову молитву, „сачуваће све њихове кости и ниједна се од њих неће сломити”.14 И ја узевши његове часне мошти, пођох на пут. И мада је био велики метеж у тим земљама, уз помоћ Божју и пресвете Владичице Богородице, и молитвама блаженога и преподобнога и часнога господина нам и оца 
14 Псалам 33, 21

Јер прошавши Латини 
заузеше Цариград – односи 
се на IV крсташки поход 
(1202–1204); крсташка војска, 
користећи се немирима 
у Византији, освојила је 
Цариград. Византијско 
царство издељено је на више 
држава (обновљено је 1261). 
Убрзо по заузећу Цариграда 
крсташи су запосели и Свету 
Гору.
благочастив – побожан
мошти – посмртни остаци 
светаца; врста реликвија
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  Превео са српскословенског 
Лазар Мирковић; превод 
редиговао Димитрије 
Богдановић.

  Извор: Свети Сава, Сабрана 
дела, приредила Љиљана 
Јухас-Георгиевска, Београд, 
Народна књига, 2000, стр. 
174–187.

Хвосно – област у северном 
делу Метохије, североисточно 
од Пећи
светитељ – архијереј, епископ 
Јосиф – повест о сахрани 
праоца Јакова у Првој књизи 
Мојсијевој (Постање) 50, 
13–14.

Симеона, прођох, што рече, кроз огањ и воду, цео и сачуван, и ничим повређен. И дођох са часним моштима у Хвосно.Када је сазнао владалац син његов Стефан Немања, и брат му кнез Вукан, скупише светитеља и јереје и игумане са многим монасима и са бољарима свим, са радошћу радујући се и весељем веселећи се. Дошавши, са великом чашћу узеше мошти господина Симеона, песмама духовним благодарећи Бога. Јер као што прекрасни Јосиф узе из Египта тело оца свога Јакова и пренесе га у земљу обећану, тако и ови богољубиви и благообразни синови његови са свом државом примише га, радошћу радујући се и весељем веселећи се, сами носећи пречасно тело оца свога, и са великом почашћу положише га у овој светој цркви у одређени му гроб, који блажени раније сам себи беше начинио. А ово се догоди месеца фебруара у 19. дан.

 ■ Свети Сава и Свети Симеон српски, икона вероватно потиче 
из манастира Хиландара, Народни музеј у Београду
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РАД НА ТЕКСТУ

Образложи који је период живота господина Симеона описан 
у наведеним одломцима из житија. У ком лицу Сава о себи 
приповеда? Шта мислиш, због чега? Како он себе представља? 
Објасни због чега Симеон долази на Атос.
Запази како је представљена Света Гора у житију. При томе узми 
у обзир алегоријску слику рајске ливаде. Који је средишњи симбол 
саме слике? Протумачи снажно поетизовану, симболичку представу 
Свете Горе.
Објасни с којом намером Симеон дарује манастире на Светој Гори. 
Обрати пажњу на то како је приказан његов труд око градње 
Хиландара. Каква је Савина улога у том подухвату? Посебно запази 
којим се Симеоновим врлинама диве светогорски монаси. Сети се 
народне епске песме Свети Саво и протумачи како је лик Стефана 
Немање остао упамћен у традицији српског народа. 
У житијима се посебна пажња посвећује јунаковом напуштању 
овога света. Сава чак у два поглавља (VIII и IX) приказује Симеоново 
боловање, његове последње тренутке и са посебном пажњом 
представља преломне моменте. Обрати пажњу на Симеонову поуку 
Сави. Чему он настоји да поучи сина? Шта нарочито наглашава? 
Наведи поуке које су посебно привукле твоју пажњу. Објасни због 
чега.
Започињући говор о свом одласку, Симеон се обраћа Сави речима: 
„Чедо моје вазљубљено, светлости очију мојих, и утехо и чувару 
старости моје.” Протумачи значење метафоре: светлости очију 
мојих. Шта Сава представља у Симеоновом животу? На који начин 
Симеон настоји да утеши сина? 
Прочитај још једном опис Савиног дирљивог обраћања оцу. 
Образложи који ти је моменат био најпотреснији. О чему се Сава 
исповеда оцу? На чему му је захвалан? Због чега себе сматра 
грешним? Чему се Сава нада? 
Шта Сава истиче у сцени Симеоновог умирања на рогозини, са 
каменом под главом? Какво је Симеоново лице у часу умирања? Где 
је усмерен његов поглед? Запази које речи он изговара. Образложи 
како је у наведеним одломцима приказан однос оца и сина.
Откриј улогу библијских цитата и алузија у обликовању ликова 
јунака. Објасни где се библијски цитати најчешће јављају. Која је 
њихова функција у тексту?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Наведи податке из житија које сматраш историјски важним. Шта 
си све из овог одломка сазнао/-ла о времену у којем су живели 
Симеон и његови синови Вукан, Стефан и Сава? Објасни како је Сава 
испунио очев завет. 
Размисли о мотивима Светог Саве да напише биографију Светог 
Симеона. Наведи и објасни специфичне карактеристике Савиног 
дела.

ПОЈМОВНИК

Житије је средњовековна биографија у којој је описан живот 
владара, истакнутог црквеног поглавара или пак знаменитог 
подвижника. У српској средњовековној књижевности житија су 
била значајна и популарна књижевна врста. Писана су да би се 
њима учврстио култ владара, који су проглашавани за свеце. Житије 
представља најзначајнији жанр византијске, старословенске и 
српске средњовековне књижевности. Као жанр има дугу и богату 
традицију. Појавило се у првим вековима хришћанства, а своје 
почетке има у краћим или дужим записима о страдању првих 
хришћанских мученика (мартирији). Као књижевна врста житије 
се надовезује на античке биографије, али се ипак од њих знатно 
разликује. Стандардна житијна схема успостављена је још у 6. 
веку. Византијска житија утицала су на прва словенска дела овог 
жанра. Словенска житијна литература од самих почетака показује 
и извесне специфичности; значајан је историјски садржај, који даје 
нову димензију овој врсти. 

Континуирано житијно стварање почиње са Светим Савом, а 
постоје и извесни трагови ранијег животописања; сачувани су, у 
латинском преводу, фрагменти из Житија кнеза Владимира (настало 
после 1018. године). Житије Светог Симеона написано је око 1208. 
и део је Студеничког типика, црквено-правног списа који садржи 
прописе о животу монаха у том манастиру. Савино житије надилази 
уобичајене моделе обимом, видовима приступа самом јунаку и 
разноврсношћу уметничко-стилских средстава. Поред Светог Саве 
у писању житија у 13. веку су се огледали и Стефан Првовенчани 
и Доментијан. У 14. веку житија пишу Теодосије, Данило Други, а 
у 15. Григорије Цамблак и Константин Филозоф. Са патријархом 
Пајсијем (17. век) окончава се развој овог жанра у старој српској 
књижевности. 

9.

10.
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Свети Сава (око 1175–1236), први је српски архиепископ и оснивач 
самосталне Српске цркве. Најмлађе је дете великог жупана Стефана 
Немање и Ане. Са петнаест година добио је на управу хумску област; убрзо 
(око 1191) напустио је овај положај и одбегао на Свету Гору. Постриг је 
примио у руском манастиру Пантелејмону; убрзо прелази у грчки манастир 
Ватопед, где се замонашује. Световно име Растко замењује монашким 
Сава. Новембра 1197. к њему, на Свету Гору, долази Стефан Немања, тада 
већ монах Симеон. На темељима запустелог грчког манастира заједнички 
подижу Хиландар. Сава, подиже испосницу у Кареји и за њу саставља 
типик (1199). Затим приступа изради Хиландарског типика (током друге 
половине 1199). По доласку у Србију (крајем 1205. или почетком 1206) Сава 
постаје игуман Студенице. Саставља Студенички типик са Житијем Светог 
Симеона. Пише и Службу Светом Симеону. Након десет година боравка у 
Србији враћа се на Свету Гору, а 1219. одлази у Никеју, код византијског 
цара и цариградског патријарха, где је постављен за српског архиепископа, 
а Српска црква је стекла аутокефалност (самосталност). На повратку у 
Србију извесно време борави у Солуну, где саставља Номоканон, зборник 
црквених и грађанских законика. Сава је два пута походио Свету земљу. 
Пред одлазак на друго ходочашће (1234) напустио је архиепископски 
положај. Током тог боравка саставио је Посланицу студеничком игуману 
Спиридону. Враћајући се из Палестине, умро је у Трнову (14/27. јануара 
1236). Његово тело пренето је у Србију (у манастир Милешеву). Савине 
мошти Турци су спалили на Врачару, у Београду, 1594. године.

 ■ Спаљивање моштију Светог Саве на Врачару

постриг – обред примања 
монаштва. Тада се ритуално 
подрезује коса (четири 
прамена – с потиљка, изнад 
чела, с леве, односно десне 
стране, дакле крстообразно) 
и узима ново име. Постриг 
је симбол одбацивања сваке 
овоземаљске мисли и свега 
што везује за земљу, односно 
привлачи ка овом свету, 
и симбол завета (обета) 
који се тада полажу: завета 
девичанства, сиротовања и 
послушности. Постриг врши 
монах који има и свештенички 
чин.

 ■ Свети Сава, фреска у 
манастиру Милешеви, 
13. век

КЉУЧНЕ РЕЧИ

житије, биографија, 
Симеон, Сава, 
алегорија, метафора
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шиљати – слати
благородан – племићи, људи 
племенитог рода
пировање (пир) – гозба
вазљубљен – вољен
инок – монах
све по поретку пустињачком 
– монах упознаје Растка 
са сва три вида монашког 
живота на Светој Гори: у 
општежићу (заједнички 
живот у манастирима), у 
скитовима (обично по двојица-
тројица) и усамљенички, који 
упражњавају само најзрелији, 
најискуснији монаси

Теодосије Хиландарац

Житије Светог Саве 
(одломци)

„Теодосијево Житије Светог Саве друго је опширно дело прозног типа посвећено овом 
светитељу. Теодосије се писања прихватио по 'заповести отачаској', тј. по налогу свештеног 
сабора отаца или стараца хиландарских. (...) Главни извор му је Доментијан, што Теодосије 
наглашава у наслову и уводу дела. Нajвeрoвaтниje су сe у Дoмeнтиjaнoвoм дeлу нaлaзили 
нeки дeтaљи (крунисaњe Стeфaнoвo oд пaпскoг изaслaникa, мирoљубиви стaв прeмa 
Кaтoличкoj цркви) кojи пoслe прoпaсти Лaтинскoг цaрствa (1261) нису вишe oдгoвaрaли 
звaничнoм стaву Српскe црквe. Преузетој грађи он стваралачки приступа. Приповеда 
топлије и динамичније и житију обезбеђује занимљивост фабулирања. Притом, као што је и 
уочено, не нарушава битне структурне карактеристике самог жанра. Пластично и уверљиво 
су осмишљене кључне сцене, попут Растковог бекства у Свету Гору, Немањине абдикације, 
Савиног и Симеоновог заједничког живота на Атосу и др. Све делује логично и истовремено 
побуђује одређену емотивност и разумевање код читалаца.” 

(Из предговора Љиљане Јухас-Георгиевске у књизи Стара српска књижевност – житија, Београд, 
Завод за уџбенике и наставна средства, 1997, стр. 21–22)

Када је дошао до седамнаесте године узраста свога, родитељи његови стадоше размишљати да га по закону ожене. А богодани божанствени младић увек је у молитви тражио како и на који начин да побегне од света и од свега да се ослободи ради Бога. Јер беше слушао о Светој Гори Атонској и о испосницима у њој, и о осталим местима пустињачким. Јер долажаху ка оцу његову одасвуд да приме што им је потребно, а други пут и сам шиљаше у света места да се разда онима који преподобно живе, јер беше добар човек који дели милостињу и даје много. А Бог готов да услиша молитву и жељу слугу својих, и његову жељу испуни и подстаче га да дође к родитељима из краја данога му. И када га примише с великом љубављу заједно с благороднима његовим који су дошли с њим, и када безмерна радост и весеље и велико пировање беху учињени због доласка вазљубљенога сина к родитељима, и када су се веселили много дана – гле, као Богом покренути, дођоше к његовим родитељима неки иноци из Свете Горе Атона да приме потребну помоћ свом сиромаштву. А деси се да је један од њих био родом Рус. Божанствени младић сакривши овога насамо, испитиваше га о Светој Гори, пошто га је најпре утврдио заветом да неће ником открити његову тајну. А овај му исприча све по поретку 
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пустињачком, какав је заједнички живот у манастирима, и засебан двојице или тројице једнодушно, и самотан, усамљенички живот оних који живе испоснички у ћутању, све му потанко исприча. Јер ни тај монах не беше прост, него искусан у оном што је говорио; рекао бих, од Бога послан бејаше. А младићу, док слушаше о иночком животу и усрдности за Бога и њиховим добрим занимањима, извори суза изливаху се као река из очију његових. Потом, одахнувши мало, рече старцу:– Видим, оче, да „Бог, који унапред зна све”15 и који је видео болезан срца мога16, посла твоју светост да утеши мене грешнога. Сада се утеши срце моје и душа се моја развесели радошћу неисказаном. Сада разумедох за чиме сам непрестано жудео. Блажени су и трипут блажени они који су се таква безбрижна и неметежна живота удостојили. Шта ја да учиним, оче, да бих могао побећи од многометежног живота овога света, па да се таква анђеоскога живота удостојим? Ако ме кад родитељи усхтедну оженити, задржан љубављу према телу нећу достићи таква живота. Ниједан дан не бих хтео после овога овде остати, да ме се како сластољубље овога света не би коснуло, и да против моје воље не одвуче душу моју од такве љубави према анђелском животу, као што учиш, оче. Хтео бих бежати, а пута не знам. Ако бих како далеко залутао, стигао би ме отац мој, пошто му је могуће, и вратио би ме, па бих и оца бацио у жалост и себе у стид велик, а после тога не бих ни постигао оно што желим.А старац, узевши реч, рече му:– Жудна је љубав родитељска, јуначе, и веза природе нераскидна, и мило јединство с браћом и заједничко живљење. Али Владика заповеда „да се и ово лако презре, и крст узме на раме, и да се, за њим усрдно иде”17, и све лако поднесе, на страдање његово за нас угледајући се. Заповеда да не благујемо у меком, да не тражимо телесни покој, него да више прионемо за наготу и глад, бдење и молитву, и да се обрати пажња на умиљење и плач са уздисањем и скрушеношћу срца. Јер ово се предлаже богољубивим душама као неки пут који лако води у добродетељ, и ово доноси славу истиниту и част поуздану.
15 Прва саборна посланица Св. Апостола Јована Богослова 3, 20; упор. Пс. 138, 2–4 

(139, 2–4).
16 Види: Псалам 12, 3 (13, 2).
17 Јеванђеље по Матеју 10, 37–38; 16, 24; Јеванђеље по Марку 8, 34; 9; Јеванђеље по 
Луки 9, 23; 14, 27.

старац – старац, монах; 
духовник 
болезан – бол; болест
удостојити – указати част, 
пажњу; бити достојан
усхтети – пожелети
коснути се – дотаћи се
Владика – Исус Христос
покој – мир, одмор
добродетељ – врлина
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ридање – гласан плач, 
неутешно плакање
речи пуне целомудрености – 
разборите, мудре речи
огањ божаствени – енергија 
божанске благодати и љубави 
којом душа монаха жуди за 
Богом. Наглашава се да је 
тај огањ „божаствени”, а не 
људски, како би се указало 
на порекло тог одушевљења; 
у питању је благодатна 
инспирација самим Богом, а 
не само склоност која би се 
имала по природи.
укрепити – оснажити, ојачати; 
подстаћи некога да нешто 
издржи, да истраје, охрабрити

А младић, слушајући ово и као доброплодна земља семе примајући у срце своје речи старца18, ридање к ридању додаваше.А старац се дивљаше врелој љубави његовој према Богу и огњу божаственом који је тако распламтео душу његову, слушаше његове речи пуне целомудрености и умиљења, и рече му: – Видим, о чедо, да ти је душа зашла у дубину Божје љубави. Него пожури да извршиш своју добру жељу, „да не би како сејач зла посејао кукољ у срце твоје”,19 и оснаживши се „угушио пшеницу твоју, добру мисао”,20 те да не одустанеш од такве тежње, и да задржан љубављу према телу и сласти, као што кажем, ништа не успеш; подлећи ћеш и срамоти и укору којим у јеванђељу осуђујемо оне што су се због куповине њиве и пара волова и узимања невесте одрекли слатке вечере и бесмртне хране, па су недостојнима изабранога звања и весеља небеског цара Христа с правом названи.21 А ја ћу ти бити слуга у таквом делу и у Господу провешћу те до Свете Горе, камо желиш стићи, само нека буде коња да ме носи, да бисмо могли побећи од оца твојега.Када је ово чуо од старца, вољи се његовој брзо покори и рече:– Благодарим те, Господе, јер си уверио срце моје преко странца овога!А старцу:– Да си благословен од Бога, оче, што си укрепио душу моју!Испунивши се великом радошћу због овога, и нимало не одлажући, уђе к родитељима, украде отпуштење и замоли по обичају молитву и благослов, говорећи:– Господари моји, рекоше ми да у оној гори – и поменуо јој име – има много звери; ако нађем милост, ви ћете ме благословити и пустити да идем у лов. Ако закаснимо, немојте се љутити, јер сам чуо да тамо има много јелена.А отац његов, угађајући му, рече:
18 Приближно: Јеванђеље по Матеју 13, 8; Јеванђеље по Марку 4, 8; Јеванђеље по 
Луки 8, 8, 15.

19 Према: Јеванђељу по Матеју 13, 24–30, 36–43.
20 Јеванђеље по Матеју 13, 7–22.
21 Приближно: Јеванђеље по Луки 14, 16–24.
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– Нека је Господ с тобом, чедо, нека те благослови и исправи пут твој.И мати, као свака мати, загрли га и целива с љубављу, па га отпустише с миром, али му заповедише да се брзо врати. Јер не знађаху да неће тражити јелене, већ извор живота, Христа, да њиме напоји ујелењену душу своју, распаљену огњем од чежње љубави његове.Да би уверио своје родитеље, посла у гору ловце, и сам опремљен да гони звери, рекавши:– Чекам вас под гором до ујутра.А када наста ноћ, и благородни што се с њим весељаху поспаше, са мало својих људи који су чували тајну његову, за водича Бога са иноком имајући, бегом бежећи побеже.Кад је свануо дан, благородни стадоше тражити господина својега, и гле, нигде га нису могли видети ни наћи. Рекоше:– Да се не шали с нама и да се није ка оцу вратио? А потражише и монаха који је био с њим и остале његове слуге; и ни њих не нашавши, говораху:– Какав нас је ужас снашао? – Камо се деде господин наш?И у недоумици због бриге оставише лов, па се брзо вратише к његову оцу самодршцу, и обавестише га о нестанку сина његова.А родитељи, чувши ову изненадну и непријатну вест о сину своме, од жалости умало не свиснуше. Дошавши к себи, разумедоше да га нико други није одвео него онај Рус монах, говораху, у Свету Гору, јер су још од пре знали за његову жудњу да тамо оде. (...)И сви плакаху и ридаху много и неутешно; родитељи сина, браћа брата, слуге господара с криком дозиваху ради утехе у жалости, падајући све више у очајање, јер их до безумља довођаше страдање њихова господара и красота младога узраста. Набрзо самодржац отац са пратњом заповеди да сви престану плакати, и благодаривши веома Бога, рече присутнима и матери детета:– Будите храбри, нећемо се жалостити због овога! Неће пропасти син мој. Бог, који ми га је мимо наде дао, удостојиће ме да га видим и да се наситим љубави његове.

ујелењену душу своју – јелен 
симболично означава душу 
која жуди за Богом, као што 
јелен жуди за изворима воде; 
порекло симбола је библијско, 
псаламско; упореди: Псалам 
41,2
самодржац – онај који сам 
влада, носилац све власти
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војвода – заповедник над 
војском 
ипарх (грч.) – заповедник, 
управник области у 
Византији. Света Гора имала 
је своју административно-
-духовну самосталност, али 
је била под суверенитетом 
Царства.
руски манастир – стари 
манастир, познат као 
Русик или Стари Русик 
(био је посвећен Светом 
Пантелејмону). Основали 
су га монаси првог руског 
манастира на Светој Гори, 
Ксилурга, 1169. године, на 
развалинама старијег грчког 
манастира.

И одмах дозвавши једног од својих војвода, рече му:– Знаш колики је бол од љубави према деци и огањ што вазда гори и никад се не може угасити. Зато, љубазни, ако си икад примио какво добро од нас – сада је време да љубав покажеш. Ако се пожуриш те стигнеш и вратиш сина мојега, и тиме утешиш срце моје и матери душу од смрти ослободиш, заслужићеш многа добра, више од првих, и ја ћу ти их дати, друже.Дозвавши и много благородних младића, и сличним надама и њих охрабривши, посади их на силне (и брзе) коње, и посла их са војводом. Заповеди им да га гоне и до унутар Свете Горе. А написа и посланицу ипарху солунске области, да га отргне и из саме Свете Горе, и да га њему врати. (...)

 ■ Бекство Светог Саве на Свету Гору, икона из манастира Мораче, 1645.Када су ушли у Свету Гору, распитиваху се о оном кога су тражили, да ли је овде дошао, описујући узраст младости и лепоту лика. А неки им рекоше:– Такав кога тражите ушао је мало пре вас у руски манастир, и још је ту.А они чувши ово брзо потераше путем да не би како чувши за њих побегао, и оставивши пут ка проту у руски манастир уђоше.И видеше га у манастиру где хода с непостриженим власима и с меким хаљинама, јер су га стигли брзо гонећи, а није ни страховао да ће га хтети гонити до унутар Свете Горе, али бол родитеља, а уједно и моћ, и ово могаде.
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Нашавши га, обрадоваше се радошћу неисказаном. И ушавши сви у цркву Светог Пантелејмона поклонише се, и грлећи га љубазно га са сузама целиваху, тако да су од радости заборавили толику удаљеност места и толиких дана и ноћи трудна путовања, јер добише што су желели. А и надаху се да ће од његових родитеља примити велике дарове и многе почасти зато што су им угодили. Помишљаху да га вежу, али га се бојаху као господара својега. Поставивши стражу чуваху га што је могуће боље, да би, пошто коњи и они сами почину од напора, са њиме пошли на пут. (...)И развеселивши се загрли војводу, уверавајући га да ће са њиме поћи. А призиваше Бога тајним уздасима за помоћника у напасти, и смишљаше и он дело побожно а уједно и преварно, јер беше окован срцем у мудрости, као што каже Давид22, и запреку коју су му учинили они премудри разумом доброга духа да сруши довијаше се.А шта то?Замоли игумана, и заповеди да се спреми сјајна трпеза, да се са војводом и са оним благороднима почасти, а ујутру да пођу кући. Своју замисао рече игуману и замоли га да с вечери почну јутарње песме и да се начини велики пир да игуман почасти војводу с благороднима, а младић је ове и сам својим рукама служио и веселио.Пошто су се на вечери дуго задржали, заповеди игуман да се удари у било, јер бејаше дан недеље. Устаде игуман и с њиме младић, и одоше у цркву на молитву. А устаде и војвода са благороднима, да стоје у цркви, јер га нису смели пустити са својих очију. А како се појање продужило, и опет по заповести дуго читање прочитавало, сви они који су заједно седели и они момци који су га чували с војводом, због умора од пута и свечаног пира тврдо заспаше.И када је осетио да су заспали, божаствени младић, будно око, уставши од њих поклони се пред светим олтаром и даде своје обете Господу, пошто га благослови игуман, и узе једнога старца, одликована свештеничким чином, те узиђе на велики пирг у манастиру. Затворивши га за собом, рече благодаривши Бога:
22 Приближно: Псалам 90, 12.

трудно путовање – тегобно 
путовање
Давид – јеврејски цар Давид, 
приписује му се Књига 
псалама
да се с вечери почну јутарње 
песме – Сава очигледно 
моли игумана да што касније 
почне бденије (свеноћно 
богослужење, које је суботом 
почињало око 10 часова 
увече и трајало до зоре), како 
би војвода и остали чланови 
потере били што уморнији и 
поспанији.
пир – гозба
било – клепало, удараљка 
којом се монаси позивају на 
дневна богослужења
обет – завет (монашки)
пирг (грч.) – кула; у манастиру 
обично има капелу, односно 
ћелију на врху
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јереј (грч.) – свештеник
И у ризу га обуче анђелског 
образа – риза, тј. мантија, 
одећа је „мале схиме”, 
првог степена монаштва 
(схима, грч. – лик, српски 
еквивалент: образ). Атрибут 
анђелски користи се стога 
што чедношћу, послушношћу 
и ослобађањем од свега 
материјалног, монах постаје 
сличан анђелима.
анђелски образ (лик) – 
монашки чин
окропити – оквасити, 
попрскати

„Узнећу те, Господе,јер си ме подигао!”23А јереј очита молитву и постриже власи главе његове и у ризу га обуче анђелскога образа, и промени му име Растко у Сава.А он многим сузама окропи земљу и упућиваше благородне и похвалне речи ка Богу, говорећи:„Испунио си жељу срца мојега”24, тако да се и старац застиде од многога његовог плача.И пошто се ово тако свршило, кад се читање довршило, и када су сви устали, потражише чувари господара својега и, гле, нигде га нису могли видети. Свуда по цркви и у манастиру тражећи га и узбунивши се, и не нашавши га, стадоше грдити игумана и бити монахе.А војвода заустави узбуну и рече игуману и монасима:– Каква је ово неправда и бешчашће према нама од вас, о оци?! Ми, дакле, стидећи се образа који носите, преко вашега зла пређосмо и кротки и човекољубиви према вама бејасмо. Зар – рече – није прво овај варалица што смрт заслужује – и показа на једнога – од вас дошао да моли милостињу, и милостињу као ништа презревши, и од оца сина уграбивши побегао, а оца и матер у самртни плач и нас у велики труд бацисте? Сад опет, када смо дошли, од наших руку сакристе нашега господара, и једнако се понашате својевољно. Шта вам сад паде на памет: да нам се наругате? Или мислите да се ми узалуд потрудисмо тражећи ваздуха, а не нашег господара? Сад ће вам главе полетети! Реците где сакристе господара нашег!А када ово чуше војводини момци, на свирепост готови, почеше, још љуће, монахе бити немилостиво.И када је ово чуо онај кога су тражили, због кога се начинио толики метеж, побоја се да се ово зло како не сврши убиством, и нагнувши се с куле позва их по мраку. И када чуше његов глас, испунише се великом радошћу и сви ка кули притрчавши у висину гледаху, као да би се тама могла уклонити, да би се, видевши га, утешили.И узевши реч, рече војводи:
23 Псалам 29, 1 (30, 1)
24 Псалам 36, 4 (37, 4)
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– Толико си мудар, а изводиш детињарије. Имајући са собом пук људи у крајевима туђим, високо мудрујеш.А к благородним (момцима) рече:– Монашког се образа не постидесте, како се Бога не убојасте? Зар вам доликује да у цркви с оружјем нападате на такве људе? Какво су вам они зло учинили? Ако ли мене тражите, ево ме где сам. Сада сам заузет, ујутру ћете ме видети, а ове оставите!Када они ово чуше, страхом и стидом обузети не знађаху шта да одговоре. И тако ућутавши опколише кулу, чувајући стражу. Када је дан стао да свиће, он опет нагнувши се с куле позва војводу и благородне (момке), и јави се свима анђеоским иночким образом украшен. А када га они тако угледаше у таквом образу, не знађаху шта себи да учине, него плачем и ридањем обузети на земљу падаху. А овај видевши их у таквој крајњој горчини срца, утеши срца њихова многим речима, говорећи:– Ово што се догодило са мном, Богу се тако о мени свидело, који ме је од оца мојега довде провео а да ме ви нисте ухватили, па ме он и сада од ваших руку избави. Јер ви сте хтели да ме са добра и жељена пута спречите и да се са мном похвалите, угодивши своме господару. Али Бог мој, на кога се уздах и изиђох, био ми је помоћник25, као што видите, а он ће и убудуће водити мој живот по својој вољи. А вас, љубазне моје, молим да не тужите због овога, нити да сте скрушени, него боље са мном похвалите Бога, који ме је удостојио овога образа, за којим сам одувек жудео. Узевши моју познату ризу и власи главе моје, вратите се у миру кући и ове знаке предајте родитељима и браћи мојој да вам поверују да сте ме жива нашли, и то Божјом благодаћу као инока: Сава је име моје.А ово рекавши, сврже са куле ризу своју и младићке чисте власи главе своје, а уз то написа и писмо родитељима, да их утеши, молећи:„Немојте ништа тужити за мном, нити ме оплакивати као погинула”, рече, „него боље да Бога молите, молим, не бих ли како молитвама вашим добро свршио трку моју на коју изиђох26. 
25 Псалам 17, 3 (18, 2).
26 Према Делима Светих апостола 20, 24.
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  Превео са 
српскословенског Лазар 
Мирковић. Превод 
редиговао Димитрије 
Богдановић.

  Извор: Стара српска 
књижевност – житија, 
избор и пропратни текстови 
Љиљана Јухас-Георгиевска, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1997, 
стр. 92–101.

грк – горак
каменосрдни – са срцем као 
од камена, немилосрдан

опсервација – запажање

А ви, колико је могуће, водите бригу о својој души, нити опет предузимајте да ме тамо у вашем животу видите. Ако Бог усхте, овде у Светој Гори дочекаћу и видећу господина оца мојега, и свете и часне старости његове насладићу се, и слатке и безмерне љубави његове наситићу се.” (...)А војвода са оним благороднима примивши одозго бачену ризу и чистотне власи са писмом, и положивши их пред себе, оплакиваху живога као мртвога, говорећи:– О, невоље од тебе, господару, шта ово учини нама, јер грчи си нам сад после наласка него кад пре тога од нас побеже! (...)Овако и много слично плачу изговорише, и још дуго плакаху, онај горе на кули, а ови доле на земљи, да би се и неосетљиви камен ражалио. После у неко време одахнувши, горе ка њему уздижући поглед и клањајући се, даваху му опроштајни поздрав, и милостиво са сузама корећи га и пребацујући му, говораху:– Здраво, о господару, здраво! Рашири се сам без нас, насити се, ти каменосрдни, немилостиви! А хоће ли те примити Господ? Ти што си преварио оца, преварио си и нас, а мислиш ли да ти се ваља Бога бојати? Ово и много друго од горчине срца њему изговоривши, молитву и благослов од њега измоливши, и узевши тужне хаљине, одлажаху кући. И идући, натраг ка кули обраћаху се с плачем и ридањем, застајкујући, док га је могуће било догледати.И тако отидоше кући.
ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Теодосијеве опсервације су непосредне и упечатљиве. У том 
смислу илустративан је пример када чланови потере, после Растковог 
замонашења, плачу гледајући у његову одбачену хаљину и праменове 
одсечене косе, а не у јунака, иако се он налази пред њима, на пиргу. И одећа 
и коса симболизирају ранији, њима драги лик њиховог младог господара. 
Растко је тада већ Сава, у новој, монашкој одећи и изван њиховог света. У 
тексту плача евоцира се прошлост и истовремено подсећа на пропуштену 
прилику да младић буде враћен породици у свом првобитном обличју; 
риза, тј. хаљина, одећа, и власи јесу средишњи симболи око којих се 
концентрише читав поетски смисао ламента.”

(Љиљана Јухас-Георгиевска, предговор у књизи Стара српска књижевност – 
житија, стр. 22–23)
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КЉУЧНЕ РЕЧИ

Теодосије, Свети Сава, 
бег у манастир, постриг, 
плач/ламент, житије

РАД НА ТЕКСТУ

Који догађај описује Теодосије у наведеном одломку из Житија 
Светог Саве? Запази каква су била Расткова интересовања у 
младости. Спреми се да објасниш који је моменат био пресудан 
у његовом животу да он одлучи да оде у манастир. Чега се он 
одрекао? Шта је Растко све учинио да би остварио своју намеру? 
Наведи и објасни које је особине притом испољио.
Анализирај какав је однос између Растка и његових родитеља. 
Објасни како је Стефан Немања реаговао када је сазнао да је 
Растко побегао од куће. 
Окарактериши поступке појединих чланова Расткове потере према 
монасима у цркви манастира Русик. Које су особине они испољили? 
Како их је Растко прекорео? На који је начин Растко успео да 
превари потеру? Образложи како је Теодосије окарактерисао његов 
план.
Како чланови потере реагују када схвате да су преварени? Зашто 
они, док плачу због Савиног замонашења, не гледају у Саву, који се 
налази на кули, већ у ризу и праменове одбачене косе? Објасни због 
чега они жале за Растком као да је мртав. Спреми се да образложиш 
шта Сава из манастира поручује својим родитељима.
Теодосије настоји да посредством говора индивидуализује ликове 
својих јунака. Пронађи у тексту такве примере.
Утврди којим приповедним средствима Теодосије привлачи пажњу 
читалаца и постиже напетост и драматику.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Теодосије је био монах у манастиру Хиландару на Светој Гори. Један 
је од најзначајнијих српских средњовековних писаца. Стварао је крајем 13. 
и почетком 14. века. Написао је Житије Светог Саве и Житије Светог Петра 
Коришког. Ово прво житије било је веома читано и преписивано у средњем 
веку. Теодосије је аутор и неколико служби и канона, као и опсежне Похвале 
Светом Симеону и Светом Сави. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ћивот – ковчег са моштима 
светитеља
красота – лепота
крепак – истрајан, снажан, 
чврст, постојан, сигуран 
отачаство – отаџбина, 
домовина
Измаиљћани – Турци
обагрити – оцрвенити

  Текст се наводи у преводу 
Ђорђа Трифуновића.

  Извор: Монахиња 
Јефимија, Књижевни 
радови, Крушевац, Багдала, 
1968, стр. 51–52.

Јефимија

Похвала Светом кнезу Лазару

Жене писци врло ретко се сусрећу у књижевности средњег века. Једна 
од њих је монахиња Јефимија. Она је 1402. године саставила Похвалу Светом 
кнезу Лазару и извезла је сребрном позлаћеном жицом на црвеном атласу, 
димензија 99 cm х 69 cm. Јефимија је свој рад и дар наменила манастиру 
Раваници, да покрива ћивот са моштима Светог кнеза Лазара. Похвала је 
настала у време када су се Лазареви синови Стефан и Вук борили на страни 
Турака против Татара у Ангорској бици. Јефимија се у Похвали обраћа кнезу 
Лазару и моли га да помогне својим синовима и српском народу. Упућује му 
и личну молбу за духовно укрепљење. Јефимијин покров чува се у Музеју 
Српске православне цркве у Београду.

У красотама овога света васпитао си се од младости своје, о нови мучениче кнеже Лазаре, и крепка рука Господња међу свом господом земаљском крепког и славног показа те. Господствовао си земљом отачаства ти и у свим добротама узвеселио си уручене ти хришћане и мужаственим срцем и жељом побожности изашао си на змију и непријатеља божаствених цркава, расудивши да је неистрпљиво за срце твоје да гледаш хришћане отачаства ти овладане Измаиљћанима, не би ли како ово постигао: да оставиш пропадљиву висоту земаљског господства и да се обагриш крвљу својом и сјединиш се са војницима небеског цара. И тако две жеље постигао јеси: и змију убио јеси и мучења венац примио јеси од Бога. Сада не предај забораву вољена ти чеда која си сирота оставио преласком твојим, јер откако си ти у небеском весељу вечном, многе бриге и страдања обузеше вољена ти чеда и у многим мукама живот проводе, јер су овладани Измаиљћанима. И свима нам је потребна твоја помоћ, те се молимо, моли се заједничком Владики за вољена ти чеда и за све који им са љубављу и вером служе.Тугом су многом здружена вољена ти чеда, јер они што једоше хлеб њихов подигоше на њих буну велику и твоја добра у заборав ставише, о мучениче!Но ако си и прешао из живота овога, бриге и страдања чеда својих знаш и као мученик слободу имаш пред Господом.

Жене писци врло ретко се сусрећу у књижевности средњег века. Једна 
од њих је монахиња Јефимија. Она је 1402. године саставила Похвалу Светом
кнезу Лазару и извезла је сребрном позлаћеном жицом на црвеном атласу, у
димензија 99 cm х 69 cm. Јефимија је свој рад и дар наменила манастиру 
Раваници, да покрива ћивот са моштима Светог кнеза Лазара. Похвала је 
настала у време када су се Лазареви синови Стефан и Вук борили на страни
Турака против Татара у Ангорској бици. Јефимија се у Похвали обраћа кнезу 
Лазару и моли га да помогне својим синовима и српском народу. Упућује му
и личну молбу за духовно укрепљење. Јефимијин покров чува се у Музеју 
Српске православне цркве у Београду.



Преклони колена пред Владиком који те венчао, моли да многолетни у добру живот вољена ти чеда проводе богоугодно, моли да православна вера хришћанска неоскудно стоји у отачаству ти, моли победитеља Бога да победу подари вољеним ти чедима, кнезу Стефану и Вуку, за невидљиве и видљиве непријатеље, јер ако помоћ примимо с Богом, теби ћемо похвалу и благодарење дати.Сабери збор својих сабеседника светих мученика, и са свима се помоли прославитељу ти Богу, извести Георгија, покрени Димитрија, убеди Теодоре, узми Меркурија и Прокопија и четрдесет севастијских мученика не остави, у чијем мучеништву војују чеда твоја вољена, кнез Стефан и Вук, моли да им се пода од Бога помоћ, дођи, дакле, у помоћ нашу, ма где да си. На моја мала приношења погледај и у многа их урачунај, јер теби не принесох похвалу како приличи, већ колико је могуће маломе ми разуму, па зато и мале награде чекам.Но ниси ти тако, о мили мој господине и свети мучениче, био малодаран у пропадљивом и маловечном, колико више у непролазном и великом, што примио јеси од Бога, јер телесно страну мене у туђини исхрањивао јеси изобилно, те сада те молим обоје: да ме исхраниш и да утишаш буру љуту душе и тела мојега.Јефимија усрдно приноси ово теби, свети.

многолетни живот – 
многогодишњи, дуговечан
богоугодно – побожно, 
смерно
кнез Стефан и Вук – синови 
кнеза Лазара
благодарност – захвалност
Георгије – свети ратник 
великомученик кога је 
мучио и погубио римски цар 
Диоклецијан 303. године у 
Никомидији
Димитрије – свети 
великомученик, солунски 
војвода који је подржавао 
ширење хришћанства; осудио 
га на смрт Максимијан; 
погубљен је 306. године
Теодори – Теодор Стратилат, 
свети ратник великомученик, 
погубљен за време цара 
Ликинија 319. године; 
Теодор Тирон, свети ратник 
великомученик, погубљен 
306. године
Меркурије – свети ратник 
великомученик, погубљен у 
Кападокији
Прокопије – свети ратник 
великомученик, погубљен 
303. године у Кесарији 
палестинској
Четрдесет мученика – 
римски војници које су 
у Севастији јерменској 
мученички убили 320. године 
због исповедања хришћанске 
вере
војевати – ратовати
усрдно – срдачно, љубазно

 ■ Јефимијин вез, покров за 
ћивот са текстом Похвале 
Светом кнезу Лазару
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РАД НА ТЕКСТУ

Пажљиво прочитај Јефимијину Похвалу Светом кнезу Лазару. 
Спреми се да образложиш какав је утисак на тебе оставила.
Која су осећања подстакла Јефимију да састави Похвалу? На основу 
чега се може закључити да је Похвала настала у време Ангорске 
битке? 
Анализирај шта почетним стиховима Јефимија саопштава о 
кнезу Лазару. Koje кнежеве владарске врлине Јефимија истиче? 
Протумачи метафору која приказује Лазареву одлуку да се 
супротстави турској сили. Чиме је он заслужио да понесе ореол 
светог мученика? Кога симболизује змија коју је Лазар убио? 
Припреми се да објасниш зашто је Лазар приказан као победник на 
небу.
Друга целина похвале, знатно шира, садржи опште мољење за 
помоћ (најпре у Ангорској бици) и посредништво код познатих 
светих мученика. На који начин Јефимија слика стање у Србији 
након Лазаревог преласка? Кoje глaгoлe кoристи, у кojeм oблику 
и кaкo их нижe? Који актуелни догађај посебно помиње? Шта све 
Јефимија моли кнеза Лазара као заступника? Запази места на 
којима се открива песникињина стрепња и забринутост. 
Образложи због чега Јефимија сматра да ће Лазарева молба 
Господу бити услишена. Какав је Лазарев положај међу свецима? 
Запази по чему су сродни светитељи који се у тексту помињу. 
Шта очекује од посредништва светих мученика, који су Лазареви 
„сабеседници”? 
Шта Јефимија говори о себи у завршном делу текста? Какав став 
она има према своме раду? 
Анализирај композицију Похвале. На колико се целина може 
рашчланити Јефимијина Похвала? Установи која целина поседује 
карактеристике чисте похвале. На ком месту похвала прелази 
у молитву? Који део текста има обележја исповедне молитве? 
Пронађи доминантне мотиве у сваком ставу. Уочи посебност 
појединих мотива, али и њихову међусобну повезаност у делу.
Пронађи у тексту лирске моменте. Анализирај стилска средства 
којима се осећања предочавају у тексту. Запази стилске елементе 
који Похвалу чине изразитим песничким текстом.
Издвој књижевноуметничке вредности и поруке које чине ово дело 
значајним. Спреми се да говориш о томе. Посебно објасни шта 
Јефимијину Похвалу чини изузетном.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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 ■ Кнез Лазар и кнегиња 
Милица, фреска

ПОЈМОВНИК

Похвала је краћи или дужи реторски и песнички текст са 
изразито лирским обележјем. У њему се велича и слави врлина 
свеца или неке друге историјске личности и на тај начин утврђује 
његов култ. Може бити самостална или део веће целине, на пример 
житија. 

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„У тешким данима за Српску земљу и кнегињу Милицу (монахињу 
Јевгенију), када су Стефан и Вук Лазаревић отишли далеко на исток, до 
Ангоре, да ратују у саставу Бајазитове војске, бура љута је захватила 
Јефимијину душу и тело. Тога лета, 1402. године, Јефимија је саставила 
похвалу свом заштитнику и хранитељу Светом кнезу Лазару. Читав 
Јефимијин састав замишљен је као похвала, али није доследно спроведен 
у свом жанру. Први став (У красотама овога света...) остварила је као 
кратку похвалу. Други, средишњи и најобимнији став (Сада не предај 
забораву...) израстао је у молитву светом кнезу за општу и непосредну 
помоћ (битка код Ангоре) и посредништво (ходајство) код чувених светих 
мученика. (...) Обраћајући се непосредно Лазару, Јефимија прво иште 
од светог кнеза да од Господа тражи помоћ за своја чеда, а затим да 
се код светих великомученика заузме, те да сви заједно моле Бога. (...) 
Јефимијино упућивање на свете ратнике почива на средњовековном 
схватању о свим великомученицима као војним помагачима. Трећи и 
последњи став (На моја мала приношенија...) обимом је близак првом, 
али је садржајем супротан; сада Јефимија говори лично, о себи, о малој 
награди коју чека, о кнезу хранитељу, о бури љутој душе и тела. Када 
се Јефимија надахнула да пише о кнезу, Лазар је у Српској цркви већ 
имао светитељски култ. Бејаше већ израстао у главног јунака циклуса 
српских списа о Косовском боју. У склопу ове књижевне традиције и 
код монахиње Јефимије се јавља Лазар као победник кроз погибију. У 
виђењу средњовековних писаца кнез се пред наиласком Турака оснажује 
презрењем земаљског господства и жељом за сједињењем са војницима 
небеског цара. Лазар је неустрашивом погибијом мучења венац примио. 
Тако је постао достојни сабеседник светих ратника. Јефимијина Похвала је 
сведочанство текстуално-ликовне заокружености култа кнеза Лазара.”

(Ђорђе Трифуновић, Живот и рад монахиње Јефимије, одломак, стр. 21–23) 
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ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Списи монахиње Јефимије представљају значајна уметничка 
остварења српске књижевности друге половине 14. и самог почетка 
15. века, а као златарски и везиљски радови заузимају истакнуто 
место у средњовековној примењеној уметности. Доведи у везу 
изглед покрова и текст похвале који читаш. Образложи шта ти 
је посебно привукло пажњу на Јефимијином везу. Проучи шта 
доприноси лепоти и складности овог рада.

 ■ Филипино Липи, Алегорија мржње

ЗАНИМЉИВОСТИ

„Стефан Лазаревић није имао мира ни 
у својој држави. Стари бунтовници Никола 
Зоић и Новак Белоцрквић покушали су 
да ојачају власт на рачун младог принца. 
Стефан је сазнао (од 
Турака) шта му спрема 
локална властела, 
па је предухитрио 
заверенике. Новак је 
погубљен, а Никола 
заробљен у граду 
Островици. Била су то 
она иста господа која 
су се побунила против 
кнеза Лазара. (...) Те 
исте године Татари су 
угрозили Отоманско 
царство. Сукоб је био 
неизбежан. Стефан 
Лазаревић је, поштујући 
вазалне обавезе, 
са српском војском 
помогао турског 
владара. Код Ангоре 
крајем јула 1402. 
године заметнула се 
велика битка. Бајазит је због издаје поражен 
и заробљен. Умро је у ропству, марта наредне 
године. Стефан је успео да побегне и да се 
склони са братом Вуком у Цариград. 

Српску војску је у Цариграду са поштовањем 
дочекао византијски цар Јован. Намеравао 
је да Србију укључи у крсташки рат против 
Турске. Принца Стефана даривао је титулом 
деспота, владарском чашћу иза царске. 

Нови султан Сулејман 
био је киван на деспота 
због његових веза са 
Византијом. Нестрпљиви 
Ђурађ Бранковић, 
сестрић Стефанов, 
успоставио је везу са 
султаном с намером да 
нашкоди ујаку. Турци су 
вребали чете које су се 
из Цариграда враћале 
у Србију. Код места 
Чрномена посечен је 
један одред српске војске. 
Нападом је командовао 
турски војсковођа Сариџе, 
за кога се прича да је 
заробио кнеза Лазара 
на Косову пољу. Деспот 
Стефан и Вук су се 
из Митилене лађама 
пребацили у Зету, где су их 

дочекали сестра Јелена и зет Ђурађ Балшић. 
Брижна кнегиња Милица, монахиња Евгенија, 
бринула је за судбину синова и државе.” 

(Група аутора, Свети кнез Лазар и косовски завет, 
стр. 28–29) 
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Јефимија је била прва српска песникиња. Рођена је, вероватно, 
четрдесетих година 14. века. Кћи је ћесара Војихне, господара Драме. На 
крштењу је добила име Јелена. Удала се за деспота Угљешу Мрњавчевића 
и прешла у Сер. Њихов син јединац Угљеша умро је као мало дете. Потом 
је у Маричкој бици погинуо њен супруг (септембра 1371). Јелена се исте 
године или нешто касније замонашила (добила је име Јефимија); отишла 
је у Србију, на двор кнеза Лазара. Кнегиња Милица, њена рођака, позвала 
ју је у свој дом. После Косовске битке, Јефимија је уз кнегињу Милицу и 
помаже јој у државничким пословима. Константин Филозоф забележио 
је да је пратила Милицу када је она пошла к Бајазиту да оправда сина, 
који је био оптужен да сарађује с Угрима, подижући их против Турака. 
За Јефимију каже да је у многим речима и стварима најмудрија и да је 
њу кнегиња увек сматрала као стуб и помоћ, а посебно „у таквој ствари 
која се догодила”. Константин приповеда како је она бодрила кнегињу 
у одсудним моментима и како су обе мудро свршиле све своје потребе, 
отклонивши сумњу у Стефанову исправност. Последње године свога 
живота Јефимија је провела у Љубостињи, задужбини кнегиње Милице. 
Умрла је после 1405. Пред смрт примила је велику схиму и променила име 
(монахиња Јевпраксија). Сачувана су три Јефимијина текста изведена у 
материјалу: Туга за младенцем Угљешом, Мољење Господу Исусу Христу и 
Похвала Светом кнезу Лазару. Текст Туге за младенцем Угљешом урезан 
је у спољашњи оквир двоструке иконице (диптиха). Иконица је даривана 
манастиру Хиландару. Том манастиру Јефимија је наменила и завесу за 
царске двери. На њој је, у два ступца, златним и сребрним концем извезла 
текст Мољење Господу Исусу Христу. Похвалу светом кнезу Лазару 
Јефимија је извезла 1402. године на покрову за ћивот са моштима Светог 
кнеза Лазара; покров са својим текстом даривала је манастиру Раваници. 
Осим што поседују изузетну књижевно-уметничку вредност, Јефимијина 
„приношенија” сврставају се и међу врхунска остварења средњовековног 
златарства и веза. 

 ■ Двострука иконица са 
Јефимијиним текстом 
Туга за младенцем 
Угљешом

КЉУЧНЕ РЕЧИ

кнез Лазар, подвиг, 
жртва, Јефимија, 
похвала, молитва
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слово – реч
име рекав – овде се уписује 
име онога коме је посланица 
намењена
лето – година
певач – мисли се на Давида, 
певача псалама 
земаљски даронос – дар 
(плод) земље
травоносан – који је од траве

Деспот Стефан Лазаревић

Слово љубве

„Ова лирска посланица написана је 1409. године и била је намењена 
особи врло блиској писцу. Сматра се да би то највероватније могао бити 
Стефанов брат Вук, са којим је он био у завади. Дело је сачувано у облику 
обрасца за посланицу, јер на месту где треба да стоји име онога коме се 
упућује пише име рекав. У њој деспот Стефан позива нама непознату 
особу на помирење уплићући притом извесне библијске мотиве, као што 
су несложна браћа Каин и Авељ и Арон и Мојсије. Наслов Слова љубави 
открива се у акростиху, сачињеном од почетних слова свих пасуса. Када се 
говори о овом делу, најчешће се његов назив задржава у изворном облику, 
као Слово љубве.”

(Томислав Јовановић, Стара српска књижевност, одломак, стр. 101)

1Стефан деспотнајслађему и најљубазнијем,и срца мога нераздвојномеи много, двоструко жељеном,и у мудрости обилноме,царства мојега искреном(име рекав)у Господу љубазан поздрав,а уједно и милости нашенеоскудно даровање.2Лето и пролеће Господ сазда,као што и певач рече,у којима и красоте многе:птицама брзо и весеља пуно прелетање,и горама врхове,и луговима пространства,и пољске ширине,и ваздуха танкогдивним неким гласима оглашење,па земаљске дароносеод цветова пријатних мириса, и травоносне,али и саме људске природеобнављење и разиграностко достојно да искаже?

„Ова лирска посланица написана је 1409. године и била је намењена 
особи врло блиској писцу. Сматра се да би то највероватније могао бити 
Стефанов брат Вук, са којим је он био у завади. Дело је сачувано у облику 
обрасца за посланицу, јер на месту где треба да стоји име онога коме се
упућује пише име рекав. У њој деспот Стефан позива нама непознату
особу на помирење уплићући притом извесне библијске мотиве, као што 
су несложна браћа Каин и Авељ и Арон и Мојсије. Наслов Слова љубави
открива се у акростиху, сачињеном од почетних слова свих пасуса. Када се 
говори о овом делу, најчешће се његов назив задржава у изворном облику,
као Слово љубве.”

(Томислав Јовановић, Стара српска књижевност, одломак, стр. 101)
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3Ово све ипаки друга чудесна дела Божија,која и оштровидни умсагледати не успева,љубав превазилази,и није чудо,јер Бог се љубав зове,као што рече Јован Громов.4Варка у љубави нема места,јер Каин, туђ љубави, рече Авељу:„Изиђимо у поље!”275Оштро некако и бистротечноје дело љубави,које сваку врлину превазићи може.6Љубав  Давид лепо украшава, рекав:„Као миро с главе28силази на браду Ароновуи као роса аермонскакоја силази на Горе Сионске”.297Узљубите љубавМладићи и девојке,за љубав прикладни,али право и незазорно,да не бисте како младићство
27 „јер Каин, љубави туђ, Авељу рече: Изиђимо у поље” – реминисценција на 
казивање о Каину и Авељу у Првој књизи Мојсијевој (Постање), 4,8.

28 „као миро с главе силази” – Стефан мисли на Псалам 133 (132), у коме се истиче 
како је лепо и красно кад сва браћа живе заједно, као када се уље (миро) стаче с 
главе на браду Аронову, и као аермонска роса која силази на Горе сионске.

29 „и као роса аермонска што силази са Горе Сионске” – симболику аермонске 
росе, Драгиша Бојовић овако тумачи: „Аермон је гора која се налази недалеко 
од Ливанске горе. Током зиме, на Аермону пада обилан снег који се ту дуго 
задржава. У време летњих жега, од тог снега се подиже пара која се затим 
згушњава у ваздуху над Сионом и ствара велику росу. Као што је ова роса добра, 
будући да је потребна земљи и истовремено угодна за људе, тако је добар и 
пријатан и саживот браће.” (Д. Бојовић, „Слово љубве” у светлу библијске егзегезе, 
Рача–Београд: Митолошки зборник, 18, Центар за митолошке студије Србије, 
2008, стр. 173–174).

Јован Громов – апостол и 
јеванђелист Јован
Каин – Адамов и Евин син, 
који је био љубоморан због 
тога што је Авељева жртва 
била прихваћена. Позвао је 
брата да изађу у поље и убио 
га. 
Авељ – Адамов и Евин син, 
кога је убио брат Каин
туђ љубави – без љубави
бистротечан – који се брзо 
креће

Давид – пастир из Витлејема, 
најмлађи син Јесејев, други 
јеврејски цар, објединио је 
северна и јужна јеврејска 
племена, главни писац 
Псалама
миро – миро, свето или 
освећено уље; миомирисно 
уље
Арон – први израелски 
врховни свештеник, устао 
против млађег брата Мојсија
аер – ваздух
узљубити – заволети, почети 
волети
незазорно – слободно, без 
страха и стида 
младићство – младићко доба



СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ 281

девојаштво – девојачко доба
не растужујте – ово је цитат 
из Посланице Ефесцима 
апостола Павла.
дажд – киша
Саул – први цар Израела. 
Саул је био љубоморан на 
Давида јер је он био бољи 
ратник. Позвао га је на свој 
двор и из зависти хтео да га 
убије. После пораза у бици са 
Филистејцима на Гелвујској 
гори, када је погинуо његов 
син Јонатан, убио се бацивши 
се на оштрицу мача. Давид је 
оплакао и Саула и Јонатана.
Јонатан – син краља Саула, 
Давидов близак пријатељ 
Мојсије – вођа јеврејског 
народа, извео јеврејски народ 
из Египта преко Црвеног 
мора. Господ му се јавио 
на Синају кроз неизгориву 
купину. На каменим плочама 
је забележио речи Господње.
ћивот – ковчег завета

и девојаштво повредили,чиме се природа нашака божанском присаједињује,да божанско не узнегодује.„Не растужујте”, рече апостол30,„Духа Светога Божијегкојим се крстистејавно на крштењу.”8Бејасмо заједнои један другоме близубило телом било духом,но да ли горе, да ли рекераставише нас.Давид да каже:„Горе Гелвујске,да не сиђе на вас нити дажд нити роса,јер Саула и Јонатана не сачувасте.”31О, безлобља Давидовог,чујте, цареви, чујте!Саула ли оплакујеш, нађени?Јер, „нађох”, рече Бог, „Давида,човека по срцу мојем.”9Ветрови да се сукобе с рекамаи да исушекао за Мојсија море32,као за Исуса судијећивота ради Јордан.
30 Јер Апостол рече, Божјега Светога Духа не растужујте... – Стефан има у виду 30. 
стих 4. главе Посланице Ефесцима св. Апостола Павла.

31 Горе Гелвујске, да не сиђе на вас ни дажд ни роса јер Саула и Јонатана не 
сачувасте... – Ово су речи из тужбалице коју је Давид изрекао након Сауловог 
самоубиства и Јонатанове погибије у рату са Филистејцима на Гелвујској гори 
(Друга Самуилова, 1, 19-27). Мада је Саул из зависти желео да убије Давида као 
бољег ратника, овај му све опрашта и оплакује га („о безлобља Давидова”). 

32 Мојсије, Исус судија, Јордан – У основи ове строфе је прича о Мојсијевом 
раздвајању мора, како би Јевреји прешли из Египта (Друга Мојсијева 14,15–31) и 
догађај везан за прелазак преко Јордана када су Јевреји, у време Исуса Навина, 
пренели ковчег завета преко исушеног Јордана, не оквасивши ноге (о томе књига 
Исуса Навина 3,13–17). 
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10Еда би се састали опет,опет да се видимо,опет да се с љубављу сјединимоу том самом Христу Богу нашем,коме слава са Оцеми са Светим Духому бесконачне векове,амин.

 ■ Манастир Манасија 
(Ресава)

  Превео са српскословенског 
језика Миливоје Башић

  Извор: Стара српска 
књижевност, Српска 
књижевност у сто књига, 
Матица српска-СКЗ, Нови 
Сад-Београд, 1972. 175-176.

амин – нека тако буде, заиста

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића. 
Изграђен је између 1407. и 1418. године. По обележјима архитектуре 
и сликарства, овај манастир припада моравској сликарској школи. 
Одлике овог стила су мисаоност и декоративност. У oвoм мaнaстиру 
дeспoт je уз пoмoћ Кoнстaнтинa Филoзoфa oснoвao прeписивaчки 
цeнтaр пoзнaт кao Рeсaвскa шкoлa. У њoj су сe oкупљaли учeни 
мoнaси писци, прeвoдиoци, књижeвници, прeписивaчи кojи су 
укрaшaвaли рукoписe и књигe, збoг чeгa je мaнaстир прeдстaвљao 
симбoл духoвнoсти и прoсвeћeнoсти тoкoм нeкoликo нaрeдних 
вeкoвa.

РАД НА ТЕКСТУ

Коме се деспот Стефан обраћа? С ким он жели да успостави везу? Коме 
намерава да пошаље ову посланицу?
Какво симболичко значење имају поетске слике пролећа и лета у посланици? 
Шта је стварањем природе и њених лепота Бог исказао према људима? 
Запази мотиве из природе и протумачи њихову уметничку улогу. 
Запази и издвој места у којима уочаваш библијске цитате. Какву уметничку 
улогу они имају у овом тексту? 
О којим се видовима љубави говори у тексту? Анализирај како писац изграђује 
мотив братске љубави у посланици. Објасни зашто је љубав способна да 
подстакне људе на немогућа дела. Шта се још може постићи снагом љубави? 
Тумачи лепоту и снагу хришћанског виђења и доживљаја љубави. Шта је 
деспот Стефан Лазаревић поручио младима у овој посланици? Које им 
савете још даје? Протумачи значење речи да се воле они који су „за љубав 
прикладни”. Кaкo сe oвa врстa љубaви уклaпa у срeдњoвeкoвну пoeтику? Штa 
нoвo и oригинaлнo дeспoт дoнoси у тaдaшњу књижeвнoст? 
Обрати пажњу на општа места епистоларне форме (обраћање адресату, 
поздрав, жеља за сусретом). Где се она јављају у посланици?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 ■ Повеља деспота 
Стефана Лазаревића, 
детаљ

ПОЈМОВНИК

Посланица (писмо) јесте посебан жанр српске средњовековне 
књижевности. Као пример средњовековне књижевне посланице 
и песме издваја се Слово љубве деспота Стефана Лазаревића из 
1409. године.

Акростих је песнички облик у коме почетна слова стиха 
(строфе, односно пасуса у прозном тексту), читана једно за 
другим, дају посвету, назив дела или име писца и др. Словенски 
и српскословенски назив је крајегранесије, што је превод грчког 
појма. Песници црквене поезије крајегранесије најчешће остварују 
у канону службе. Оно се јавља и у српској средњовековној прози. 
Почетна слова посебних ставова посланице деспота Стефана 
Лазаревића дају крајегранесије: Слово љубве. 

У Житију деспота Стефана Лазаревића од Константина 
Филозофа постоје три крајегранесије. 

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Стефан Лазаревић, српски кнез (1389–1402) и деспот (1402–1427), 
наследио је државу која је била знатно мања од некадашњег Српског 
царства. И не само што је државна територија била смањена, него се 
Деспотовина непрекидно налазила у процепу између турске и угарске силе. 
Требало је много дипломатске вештине, много уступака једној или другој 
страни, много личних жртава Лазаревог потомка и његове породице да би 
се Деспотовина очувала. Тешке прилике у којима се нашла српска држава 
после Косовске битке нису успеле да униште вишевековну традицију 
српске писмености и културе. Деспот Стефан све чини да очува не само 
државне, него и културнокњижевне темеље старе немањићке државе. И 
сам се бави писањем, превођењем, зида храмове у традицији светородне 
немањићке династије, помаже учене и умне људе, не само из своје земље, 
него и стране монахе, писце, уметнике који у Србију долазе.”

(Гордана Јовановић, предговор у књизи Житије деспота Стефана Лазаревића, 
одломак, стр. 9)

„Српски деспот Стефан Лазаревић преузима Београд од Угара 1403. 
године и претвара га у престоницу српске средњовековне државе (1405–
1427). Тада су у Београду постојале три главне цркве (Св. Јерарха, Св. 
Николе и Св. Петке), а деспот је подигао и четврту – Богородичину.”

(Мирјана Детелић, Марија Илић, Бели град, стр. 90). 
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ЗАНИМЉИВОСТ

„Лазаревићи и Бранковићи су били љуто завађени, зато је сукоб био 
неизбежан. На Косову пољу код Грачанице новембра 1402. године одиграла 
се битка међу ближом родбином. Бранковићима су помагали Турци, које је 
деспот Стефан потукао до ногу. Његов брат Вук претрпео је неуспех против 
Бранковића. Прекорен од брата Стефана, Вук је напустио Деспотовину и 
прешао код Турака. (...) Вук Лазаревић је пркосио Стефану. Тражио је од 
њега да му уступи половину државе. Уз помоћ Турака кренуо је на Србију. 
Деспот није био спреман да спречи упад. Склопио је мир 1409. године. 
Брату Вуку предао је јужну половину државе са Крушевцем. Следеће 
године страдали су Вук Лазаревић и Лазар Бранковић. Близу Филипопоља 
Сулејманов брат Муса их је 1410. године заробио и погубио. Муса постаде 
турски султан и заборави на деспотова доброчинства. Приклони се Ђурађу 
Бранковићу, љутом противнику Стефана Лазаревића. Али, Ђурађ се намах 
преобрати. Схватио је да неслога води општем расулу. Помирење између 
Стефана и Ђурађа донело је Деспотовини спокојство, после десет година 
смутње и грађанског рата. Коначно, Србија се могла посветити истинској 
обнови.”

(Одломак из књиге групе аутора Свети кнез Лазар и косовски завет, стр. 29–30) 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Деспот Стефан Лазаревић (1377―1427), син је кнеза Лазара 
и кнегиње Милице. Имао је дванаест година када је доживео погибију 
свога оца на Косову. Наследио је престо и титулу кнеза. Са мајком, која је 
преузела управљање земљом до његовог пунолетства (1393), потчинио 
се турском султану. Као вазал, на челу српских одреда, учествовао је у 
Бици на Ровинама (1395) и код Никопоља (1396). Био је добар војсковођа 
и витез, а посебно се истакао у Ангорској бици 1402. године. На повратку 
из битке, августа исте године, од византијског цара Јована VIII Палеолога 
добио је титулу и круну деспота. После Ангорске битке турски притисак је 
ослабио, јер су Бајазитови синови водили међусобну борбу за султански 
престо. Стефан се окренуо Угарској, од које је добио Београд (постаје 
српска престоница), Мачву, област Сребренице и велике поседе у 
Угарској. Оснажио је централну власт у Србији, извршио војну реформу, 
преуредио управу. У његово време развија се привреда (нарочито 
трговина и рударство), градитељство и уметност. Деспотова задужбина је 
манастир Манасија (Ресава); саградио је више цркава у Београду и Србији. 
Најзначајније његово дело је Слово љубве (1409). У новије време утврђено 
је да је Стефан аутор и Натписа на косовском мраморном стубу.

 ■ Стефан Лазаревић, 
фреска у манастиру 
Манасији, 15. век

КЉУЧНЕ РЕЧИ

деспот Стефан 
Лазаревић, писмо, 
посланица, акростих
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благочастив – побожан
Исмаилћани – Турци
благородан – добар, 
племенит
самодржац – владар, онај 
који има неограничену власт

 ■ Адам Стефановић, 
Косовска битка, 
литографија

Константин Филозоф

Живот Стефана Лазаревића, 
деспота српског 
(одломци)

У време деспота Ђурaђа Бранковића, између 1433. и 1439. године, 
Константин Филозоф је саставио Житије деспота Стефана Лазаревића. 
Као деспотов савременик, Константин, осим о деспоту, пише и о многим 
обичајима, историјским догађајима и личностима тог времена. Запази у 
одломку, који је пред тобом, важне историјске податке о Косовском боју, о 
смрти Марка Краљевића, изградњи Београда, те о деспотовој смрти.

19. (...) (Поче се) уздизати најмлађи Орханов син Амурат и покори многе западне (земље). Најпре се устреми на благочастивог кнеза Лазара. Овај (Лазар) није више желео да чека и да заборави на удове своје, који су као и Христови били сечени и растрзани, него (реши) да ту срамоту отклони или да сам умре и (то) посведочи мучеништвом. (Зато), вођен мислима својим, пође на Исмаилћане и битка беше на месту званом Косово. Међу војницима који су се борили беше један, веома благородан (по имену Милош), кога оцрнише завидљивци пред господаром говорећи да је неверан. А овај (Милош), желећи да покаже како је веран (кнезу Лазару), као и то да је храбар, нађе погодно време и пође ка самом врховном заповеднику, правећи се да је пребег; (Турци) му направише пролаз. Кад је био близу (султана), изненада појури и зари мач у тог ужасног и страшног самодршца. Ту и сам од њих погибе. 
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отачаство – домовина
Жигмунд Луксембуршки 
(1368–1437) – угарски краљ 
од којег је деспот Стефан 
Лазаревић добио као вазал 
на управљање Београд. За 
време деспота Стефана 
Лазаревића 1405. године 
Београд постаје престоница.
поклисар – гласник, 
дипломатски представник 
државе, амбасадор
Угри – Мађари

У почетку су Лазареви војници одолевали (непријатељу) и побеђивали су. Али, већ беше касно за избављење. Зато и син тога цара (тј. султана) ојача у тој бици и победи, по Божјој вољи, како би се велики (Лазар) и они који се са њим беху овенчали венцем мучеништва. И шта после овога беше? (Кнез Лазар) блажену смрт постиже тако што му је глава посечена, а његови мили саборци молили су усрдно да најпре они буду погубљени како не би његову смрт гледали.Ова битка беше године 6897 (1389), месеца јуна, (у) 15 (дан). А овај (Лазар) прими мученичку смрт и види се данас као да је жив у великој обитељи (манастиру) по имену Раваница, коју сам сагради, а (мученици) га искрено прихватише и сада са њима ликује на небесима. (...)33. Онај страшни и горди (цар) умисли да зарати са Угровласима; подиже се са свом силом својом, дође и пређе Дунав године 6903 (1394) и сукоби се са великим и самодржавним војводом Јованом Мирчом; (у тој борби) проли се неисказано много крви. Тада краљ Марко33 и Константин погинуше. У тој бици, са овим господарима, учествоваше и кнез Стефан, о коме говоримо. Сви они беху са Исмаилћанима не по својој вољи, него по нужди; причају (тако) о блаженом Марку да је рекао Константину: „Кажем и молим Господа да хришћанима буде помоћник, а ја нека први погинем у овој бици.” Вративши се својој кући, цар (Бајазит) са њима учини примирје. (...)48. Обилазећи земљу свога отачаства и заузевши околне крајеве, учини од њих пријатеље (себи), а оне земље које су се од старине, у нека времена, називале српским привуче к себи а неке и покори. Кад је западни цар (Жигмунд) чуо за ово, посла к њему поклисаре да утврде (њихово) пријатељство. (Деспот), пошто сачека погодно време да се са њим спријатељи, лепо прими гласника, угости га како доликује, а са оним ко га је послао утврди пријатељство. Он (Деспот), обилазећи и разгледајући земљу, као што рекосмо, нађе раније поменуто место по имену Београд и измоли (га) од Угара; (Београд), иако лежи у српским крајевима, изгледа као да је на срцу и плећима угарске земље. Стога и склопи уговор с њима и прихвати се 
33 Марко Краљевић (око 1331–1395), син краља Вукашина Мрњавчевића, српски 
краљ (савладар цара Уроша од 1366, самостални владар и турски вазал после 
1371. у области Прилепа).
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красно – лепо
васељена – васиона, свемир, 
појам за сву насељену земљу
равноапостолни – раван, 
једнак апостолима
Сион – познато узвишење у 
Јерусалиму
Вишњи Јерусалим – небески 
Јерусалим, рај
Јерусалим – библијско-
-јудејски град, основан још 
пре Авраама. Обухватао је 
брда Сион, Акру, Морију и 
Везету. Соломон, Давидов 
син, проширио је град и 
подигао величанствени храм, 
царски дворац и велелепне 
грађевине. Римски цар Тит 
Флавије разорио је Јерусалим 
и Соломонов храм 70. године 
после Христа.
Јелеон – највиша гора у 
Јерусалиму
живоносни гроб – Христов 
гроб

посла. Обилазећи и друге своје градове утврђиваше их, а оне које су Исмаилћани самовољно отели поново узе. Судије које су тамо раније биле постављене побегоше. (...)86. Али блажени (Стефан), с једне стране обиље и дарове цару шиљаше, а с друге стране обилазио је земљу како би још подигао божанствени храм. И одатле чу да је то острво (угарско) заузето. Подигавши се иђаше ка Београду. Када је био на месту званом Главица, обедовавши, изиђе да лови; и док је још ловио, узео је крагујца на руку своју. Узевши га није (га) носио како треба, он, који је досада све како треба и на удивљење изводио и чинио; и нагибао се на једну и другу страну као да ће са коња пасти. Обухвативши га са обе стране, вођаху га до стана. И кад је био у шатору, он лежаше - а то беше свима дирљив призор - испустивши само један глас: "По Ђурђа, по Ђурђа" - говораше. И тако ништа није говорио до ујутро, када и дух свој предаде Господу. Престави се године 6935 (1477) у 19. дан, месеца јула, у суботу, у 5. час дана.Када је са коња био скинут, био је у граду наједанпут такав страшан гром изненада, какав никада нисмо чули; од тога часа и тама би у целом том крају тако да се мислило да је ноћ која се у залазак сунца мало просветлила. А ово беше у подне (...)88. Које жалосне гласове нису могли слушати они који су тамо били! Људи су лица гребали и власи трзали и све светле хаљине изменили су. јер место многосветле одежде у вретишта облачили су се и још ово ако се где забачена иночка хаљина није могла добити, узевши на делове цепаху је, тако да све необично буде у измењеним приликама. Коњима су гриве резане и остало.92. А догоди се и друго знамење. Када је пала дубока ноћ, а ми нисмо спавали, ваистину Христову долажаше са запада, с оне стране реке (Саве), као јечање трубе и по мало се повисиваше док није изгледало да је на Сави (на половини Саве), затим пред кулом, а онда по целом граду, од врата до врата. А ово није брзо пролазило, него (је трајало) два или три часа тако да је изгледало као да долази истоимени (Стефан) када (глас) не би долазио од Запада, или (као) да је нека војска, тако да смо изишли да видимо шта се догађа и упалили смо огањ.Догоди се и овај призор: из градске велике цркве у ваздух подигле су се часне иконе, и, гле, као по чину који ће бити 
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приликом другога доласка (страшнога суда): Царица, дакле, и Владичица и Јован Претеча са обе стране лика Спаситеља; и иконе дванаест апостола - по шест како треба са сваке стране - што смо мислили да је у славу и заштите града. А оно беше у часу смрти, јаој!
  Превела са 
српскословенског језика 
Гордана Јовановић.

  Извор: Константин 
Филозоф, Живот 
Стефана Лазаревића, 
деспота српског, 
Београд, Издавачки 
фонд Српске 
православне цркве 
Архиепископије 
београдско--карловачке, 
2009, стр. 31–32, 35, 
37–38, 40, 41, 56–61. 
Већина напомена уз 
текст преузета је из овог 
издања.

 ■ Деспотова капија и кула

     РАД НА ТЕКСТУ

1. Које све важне историјске чињенице садржи уводни део текста? 
Како Константин Филозоф приказује Косовску битку? Шта каже о 
Милошу? На основу тога закључи о међусобном утицају писане и 
усмене књижевности. Зашто Константин не помиње издају? Како 
правда пораз српске војске? 

2. Како је приказана погибија Марка Краљевића? Шта је он у 
последњим тренуцима свога живота пожелео? Налазиш ли ту траг 
усменог предања? Објасни.

3. Зашто је деспот изабрао Београд за српску престоницу? Шта 
о деспотовом карактеру говори начин на који је дошао у посед 
Београда?
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ЗАНИМЉИВОСТИ
„Стефан Лазаревић није имао порода, па је за наследника одабрао 

сестрића Ђурађа Бранковића. Сабор у Сребреници је потврдио Деспотов 
избор. На састанку у Тати, маја 1426. године, угарски краљ Жигмунд је 
прихватио избор Ђурађа Бранковића за наследника српског престола с 
тим да му се након устоличења врате Београд, Мачва и Голубац.”

(Одломак из књиге групе аутора Свети кнез Лазар и косовски завет, стр. 30–31) 

„После смрти деспота Стефана 1427. град опет долази у власт 
Мађара, а 1521. освајају га Турци. Под Турцима Београд остаје следећих 
167 година.”

(Мирјана Детелић, Марија Илић, Бели град, стр. 90)

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Константин Филозоф (око 1380 – после 1439), рођен је у Костенецу 
у Бугарској. Образовао се код Андроника, ученика патријарха Јевтимија, у 
Бачковском манастиру. Због несигурних прилика у домовини, уточиште је 
потражио у Србији, 1411. или 1412. године. Живео је у Београду, престоници 
деспота Стефана. Своје знање усавршио је на патријаршијском двору. 
Деспот га је потом слао у дипломатске мисије (код Тамерлана, Мусе 
и Мохамеда). Био је и у Палестини. У Београду, Константин је водио 
школу која је, вероватно, пружала више образовање. После деспотове 
смрти (1427) отишао је ћесару Угљеши у врањски крај и ту је, по свој 
прилици, и умро. Константин је саставио филолошки спис Сказаније о 
писменима. Огледао се и као преводилац; превео је Тумачење Песме над 
песмама византијског писца Теодорита Кирског. Прерадио је и краћи 
грчки путописно-биографски спис о Палестини, под називом Смотреније 
васељене. Најважније његово дело ипак је Житије деспота Стефана 
Лазаревића. 

 ■ Београд

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Београд, деспот 
Стефан Лазаревић, 
житије, историја

4. Како Константин описује деспотову смрт? Какве су биле реакције 
народа на ту вест? Шта то говори о деспоту?

5. Опиши чуда која се дешавају после његове смрти. Како 
објашњаваш појаву тих чуда? 
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Димитрије Кантакузин

Молитва Пресветој Владичици 
нашој Богородици 

Свих цaрa и Бoгa мaти дoбрa,свих твoрцa рoди jeдинa,свих живoт, свeтлoст и блaгoст,свих жeљeних и дoбрих крaj.Oдaклe дa нaчнeм плaкaти, Дeвo,oдaклe дa нaчнeм мoлити сe, дoбрa,oд кojих гoвoрa или рeчи, чистa,oд кaквa срцa, oд кoгa jeзикa?Сaв oскврњeн и нeчист jeсaм кукaвни,сaв смрaдaн и у грeсимa jeсaм, aвaj мeни,сaв oдбaчeн, будући бeзaкoни,сaв свaгдa грeху дo дaнaс рaбoтaвши.Сa испoвeдaњeм приступaм дaнaс,сa срaмoм и сaвeшћу смeрнoм,сa сузaмa, уздaсимa и стeњaњимa,сa твojoм и jeдинoм нaдoм..................................................Прoлaзнo je oвo живљeњe и суjeтнo,прoлaзи брзo и ругaњe jeстe,прoлaжeњa тoгa нe знajу мужи,прoлaзи тaкo и oбличje тoг свeтa.........................................................К Дeви припaднитe мoлeћи сe,к Влaдичици прoлиjтe мoлитвe,кa уздaњу и нaдaњу грeшних,кa мojeму прибeжишту и пoкрoву.Ништa ти њoj нeмoгућe ниje,ништa прoтивнo, сaмo aкo жeли,ништa пoгрeшнo oд цaрицe рoду,ништa oд милoсти нe вoли вишe.Кoмe блудни и oскврњeн дa прибeгнeм ja,кoмe дa уздaхнeм из дубинe срцa,кoмe дa испустим стeњaњa глaсe,кoмe припaсти дa сaжaли мeнe?
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Teби jeдинoj грeшних прибeжишту,тeби вaлoнoсних пристaништу,тeби брижних брзoм утeшeњу,тeби бoлних врaчу нeплaћeну.Дa мe нe oдгурнeш, o Влaдичицe,дa сe нe гнушaш мeнe гнуснoгa,дa ти мрскa нe будe мoлитвa мoja,дa сe нe oдврaтиш гнeвoм oд мeнe...........................................................Избaви мe мучнe смрти, Дeвo,избaви мe oскврњeних грoзних лицa злoдушнoгa,избaви свaкoгa мучeњa мeнe,избaви oгњa, тaртaрa и aдa мeнe..........................................................Живљeњe мoje пoсвeдoчи блaгoмe,живoт нeпoсрaмљeн сугубo ми пoдaj,живoту у рaдoсти oд тeбe сe нaдaм,живoтoм к вeчнoм прeвeди мe жићу.............................................................Oвo ти принoсим испoвeдaњe,oвe ти принoсим мoлбeнe глaсe,oвo тaкo мaлeнo пoхвaљeњe,oвo кoл'кo je у мoћи, рaдoсти мoja.Прими, свих цaрицe, прими,прими и нe oдгурни нити сe гнушaj,прими кoja Бoгa у утрoбу прими,прими кao удoвe цeтe двe.Дaруj дaр штo хoћeш и вoлиш,дaруj дaр дoстojaн твoje блaгoсти,дaруj ми Бoгa мojeгa милoсти,дaруj злих слoбoду и дoбрих слaдoсти.Рaдуj сe дa тe свaгдa рaдoснo зoвeм,рaдуj сe, вишњим и нижњим рaдoсти,рaдуj сe, прeрaдoснa чистa,рaдуj сe дa je с тoбoм Гoспoд.   Извор: Ђорђе Трифуновић, 
Југословенске 
књижевности средњега 
века, Просвета, 
Београд,1982, стр. 131-140.
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1. Какав утисак на тебе оставља прочитана песма? Каквим тоном се 
писац обраћа Богородици? Која осећања изражава у молитви? 

2. Пронађи стихове у којима уздиже лик Богородице. Како је све 
назива? Који је циљ таквог обраћања? Зашто су њене моћи тако 
велике у очима средњовековног човека? Од чега је то она чиста?

3. Какав је човек у односу на божанство? Наведи стихове из којих се 
то види.

4. Шта га мотивише да испева молитву? Шта говори о себи и својим 
гресима? Чега се плаши? Како песник гура себе у понор и замишља 
драму будућих страдања? Пронађи та места у песми и објасни их. 

5. Да ли је смрт за вернике већи страх и непознаница? Шта је све 
утицало на човека средњег века да се плаши смрти и живота после 
смрти?

6. Да ли песник проналази начин како задобити спасење? Од кога 
очекује једино надање? 

7. Којим стиховима на крају песме песник ипак даје знаке радости? 
Да ли наслућујеш песниково сједињење са Владичицом? Објасни. 

8. Како са данашњег стајалишта тумачиш ову песму? Објасни своје 
ставове.

 ■ Фреска Богородице са Христом, манастир Високи Дечани,14. век 

РАД НА ТЕКСТУ
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Молитва - назив изразито лирског књижевног жанра 
у средњем веку, са религиозним садржајем и мотивацијом, 
у облику песничке апострофе и обраћања божанском бићу, 
анђелима и светим лицима као објекту култа. У стилистичком 
погледу молитва примењује и развија све поступке и фигуре 
које појачавају експресивност и увећавају емотивну интонацију 
молбеног говора; структура молитве је по правилу ритамски 
организована у низовима једнакосложних целина или у 
правилној схеми наглашених и ненаглашених слогова. Основна 
је схема сваке молитве у погледу распореда садржаја: најпре 
захваљивање, затим исповедање своје грешности у осећању 
кајања и скрушености, и најзад сама молба, експозиција тражења. 
Текст одређене молитве има у књижевном погледу канонизован, 
устаљен карактер, али је сам по себи основа за развијање 
молитвене импровизације, која прелази оквире књижевног израза 
и потврђује функционалну литургијску вредност молитве. Отуда 
молитва за најразноврсније ситуације у животу и поводом смрти, 
као и огромна количина молитве у рукописној традицији средњег 
века. Молитву у поетском смислу не треба мешати са елементима 
молбе и мољења, које садржи сваки литургијски песнички текст.  

Група аутора, Речник књижевних термина, Београд, Нолит, 1986, стр. 484-485.

ПОЈМОВНИК

O живoту нoвoбрдскoг књижeвникa, Србинa грчкoг пoрeклa, 
Димитриja Кaнтaкузинa мaлo сe знa. Биo je пo зaнимaњу тргoвaц и 
свeтoвнo лицe, рoдoм из пoрoдицe кoja сe дoсeлилa у Србиjу нaкoн 
жeнидбe дeспoтa Ђурaђa Брaнкoвићa Иринoм Кaнтaкузин. Пo сaстaву 
пoруџбинa зa збoрник кojи му je нaчиниo Влaдислaв Грaмaтик, кao и из 
њeгoвoг дeлa, види сe дa je биo клaсичнo oбрaзoвaн, гoвoриo je jeднaкo 
дoбрo грчки и српски jeзик, a мoждa и другe jeзикe. Кao писaц, Димитриje 
Кaнтaкузин биo je изузeтнo плoдaн. Дo дaнaс je oд њeгoвих дeлa 
сaчувaнa: Молитвa Бoгoрoдици, литургиjски кoмплeт тeкстoвa пoсвeћeних 
Свeтoм Joвaну Рилскoм и пoврaтку њeгoвих мoштиjу из Tрнoвa у Рилски 
мaнaстир, пoтoм Пoхвaлнo слoвo вeликoмучeнику Димитриjу, Пoхвaлa 
Свeтoм Никoли и oпширнo писмo — Пoслaницa свeштeнику кир Исaиjи.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

молитва, Богородица,
покајање, греси, 
исповедање 

КЉУЧНЕ РЕЧИ
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Шире подручје Славоније Срби су почели да насељавају још крајем 14. века, а нарочито у 15. и 16. веку, пре турских освајања. Ове просторе су насељавали углавном Срби из Босне и Србије који су у ове крајеве долазили са својим духовним вођама, свештеницима и калуђерима. Због новопридошлих Срба, папа Еуген IV шаље 1438. године у Славонију свог емисара Јакова Демарћија да те "шизматике" преобрати у римску веру, а ако у томе не успе, да их протера.Године 1434. Катарина Кантакузен, ћерка српског деспота Ђурађа Бранковића Смедеревца, удала се за грофа Улриха II Цељског. Када је пошла из Смедерева, са собом је повела велики број српских породица, а са њима и свог духовника. Њеном заслугом написана је 1454. године прва, бар до сада позната, српско-словенска књига на подручју Хрватске, названа Вараждински 
апостол, по месту где је преписана. Књига је писана на хартији, српским језиком, ћирилицом, има 282 руком исписана листа. Претпоставља се да су 
Вараждински апостол преписивала тројица преписивача које је грофица повела са собом из Србије. Црвеним мастилом незнани калуђер је записао текст на старосрпском језику који у преводу гласи: “Слава у Тројици Јединому Богу, који је дао после почетка и свршетка свакоме добром делу које се с њим почиње и свршава. У години 6962. (1454) исписа се овај божанствени пракси у Вараждину, Цељске области, при благочестивој госпођи кнегињи Кантакузини, кћери деспота Ђурђа самодршца српског”. Први део рукописа тог српског писаног споменика одликује ресавски правопис, с примесама рашке ортографије, док други део има карактеристике светогорске редакције. Тај старословенски језик у српској редакцији служио је од, најкасније, 11. века па све до половине 18. века, када су због опасности од унијаћења почеле да се користе руске богослужбене књиге, писане старословенским језиком у руској редакцији. Данас се ова књига чува у Музеју Српске православне цркве у Београду. 

Средњовековна књижевна 
традиција међу Србима у Хрватској  

 ■ Вараждински апостол, 1454. године
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 ■ манастир Ораховица

Једна већа колонија Срба била је на имању српског деспота Вука Гргуревића, познатог у народу под именом Змај Огњени Вук. Овај српски деспот добио је 1469. године од угарског краља Матије Корвина град Бјелу Стијену код Пакраца, са сто села у Посавини, а 1482. године краљ му додељује, новом даровницом, неколико поседа у Славонији. Сам угарски краљ Матија, у једном писму из 1483. године наводи да се за последње четири године (1479 - 1483) преселило у његову земљу око 200 хиљада Срба.Прва српска црквена организација је Пожешка митрополија организована 1557. године у време патријарха Макарија Соколовића. Седиште епархије било је у манастиру Ораховици, духовном и културном средишту Доње Славоније. У овом манастиру Светог Николе постојала је скриптоманија - преписивачки центар. Године 1583. написан је Апостол, следеће године Триод, а 1585. године Пентикостар.У Пентикостару је запис анонимног преписивача у коме се каже да је ово богослужбена књига преписана у храму Светог архијереја и чудотворца Николаја, који се још и Ремета зове, у планини Ораховици, за време пожешког митрополита кир-Јосифа, а у време ораховачког игумана јеромонаха Максима.  У то време на пећком престолу био је српски патријарх Саватије. Још у два записа рукописних књига које су настале у манастиру Ораховици помиње се пожешки митрополит, а у оба записа реч је о митрополиту Василију. У Типику из 1590, при крају књиге је запис који казује да је ова књига преписана у време игумана Максима, екслисијарха Јеремија и пожешког митрополита кир-Василија. И доцније, током 16, 17. и 18. века у манастиру Ораховици преписују се богослужбене и друге "поучитељне" књиге. Старац Спиридон написао је 1630. године 
Псалтир. Учени ораховачки калуђери не само што су преписивали књиге већ су их украшавали богатим илуминацијама - заставицама, вињетама и иницијалима. На том ликовном украшавању посебно су се истицали монаси Матеј и Димитрије. Средином 18. века ораховачки јеромонах Јефрем Ђорђевић, који је завршио највише школе у Халеу постао је професор Московског универзитета. Пакрачко-славонска епархија у свом историјском трајању, представља духовни изданак Пожешке митрополије. 
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Oснована је крајем 17. века као унијатска епархија. Мудри патријарх Арсеније успео је 1704. године да на епископски трон у Пакрацу постави свог синђела Софронија Подгоричанина и тако утемељи канонско јединство ове Епархије са Српском црквом. По манастирима и црквама ове Епархије од најранијих времена биле су у употреби богослужбене црквене књиге које су донете у ове крајеве приликом многобројних српских сеоба. Због римокатоличког притиска и програма уније, ова Епархија, као српско--православна црквена организација, 1732. године престаје да постоји и уместо ње формира се Лепавинска епархија са седиштем у Лепавини, доцније у Северину, па ће тако једно време носити назив Северинско-лепавинска епархија.Иван Луцијус, писац далматинске и хрватске историје, пише како су се Срби из Босне крајем 13. века, за време бана Младена, почели да досељавају у Далмацију. Они су најпре служили као војници у Младеновим далматинским градовима, а затим су се спуштали у равнице и заједно са Хрватима обрађивали поља. Друга сеоба Срба у северну Далмацију догодила се, по казивању старих писаца, 1305. године, а касније их је било све више.У то време појављује се у северној Далмацији и први српски православни манастир, Крупа под Велебитом. Записана традиција каже да је то било 1317. године. Предање даље каже да су манастир саградили добегли калуђери босанског манастира Крупе уз материјалну помоћ српског краља Стефана (Милутина) и следећих двају краљева (Дечанског и Душана) и уз помоћ народа. Ови су краљеви, према предању, откупили за манастир неке земље, које су калуђери касније умножили, па их сачували за време Турака, који су манастиру потврдили право на уживање овим земљама.Близу дaнaшњeг мeстa Кистaњe, нa рeци Крки, oкo 1350. гoдинe, oснивa и пoдижe Свeтoaрхaнђeлски мaнaстир, пoзнaтиjи кao мaнaстир Кркa, Jeлeнa Шубић, сeстрa српскoг цaрa Душaнa и жeнa хрвaтскoг кнeзa Mлaдeнa Шубићa. Нaимe, тaдa кoд кнeгињe Jeлeнe прoгoвaрa  нeмaњићки дух зaдужбинaрствa и тeжњa зa цaрствoм нeбeским. Oд свoг пoстaњa, мaнaстир Кркa je духoвнo исхoдиштe, прeписивaчки цeнтaр и мeстo окупљања Србa из Дaлмaциje.Бoгoслoвскa шкoлa у мaнaстиру Кркa oтвoрeнa je 1615. гoдинe. Од пojeдинaчних издaњa која се чувају у манастирској библиотеци пoсeбнo трeбa истaћи вишe oд 50 рукoписних књигa нaстaлих у врeмeну oд 13. дo 18. вeкa; нajвeћи брoj рукoписних бoгoслужбeних књигa пoтичe из 14. вeкa кao штo je Moкрoпoљскo чeтвoрojeвaнђeљe 

 ■ манастир Крупа
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кoje je нaписaнo крajeм 13. или пoчeткoм 14. вeкa. Значајни манастири Срба у Хрватској поред Ораховице, Лепавине, Крупе и Крке били су и Драговић из 14. века, Пакра и Марча из 16. века  и Гомирје са почетка 17. века.Значајну културно--историјску и духовну вредност представљају старе штампане књиге, такозване србуље. Један непотпун примерак Октоиха, штампан у штампарији Ђурађа Црнојевића 1494. године припадао је цркви у Српској Капели, а 30 листова ове инкунабуле све до Другог светског рата чувани су у манастиру Пакри. 
Службеник Божидара Вуковића из 1519. године припадао је манастиру Марчи, доцније је пренет у цркву у Пашијане, а сада се налази у Епархијскоj библиотеци у Пакрацу. 
Октоих Божидара Вуковића из 1537. године скоро да су имале све цркве ове Епархије као и много осталих богослужбено-богословних књига штампаних крајем 15. и током 16. и 17. века. Учени калуђери и свештеници не само да су прибављали књиге за потребе манастира и цркава, већ су и сами писали и преводили. Свест о потреби тог духовног блага произилази из свести самог српског народа у Хрватској и његових духовних вођа, јер како рече пакрачки владика Јосиф Путник: "Да не би вожди слепи слепцем били и од пастиреј иноверних поругајем и понашајем били".   

 ■ манастир Крка

 ■ манастир 
Лепавина

Вараждински апостол, 
преписивачки центри, 
православни 
манастири, богословија

КЉУЧНЕ РЕЧИ

  Литература: Душан 
Кашић, Српски 
манастири у Хрватској 
и Славонији, Музеј 
српске православне 
цркве, Београд, 1996. 
године; Слободан 
Милеуснић, Духовно 
трајање Срба 
на просторима 
данашње Хрватске 
у часопису Српска 
православна црква 
- њена прошлост и 
садашњост, Култура, 
Београд, 1992. године
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Водоравно
1.  Манастир, задужбина Стефана Немање. 
2.  Име брата деспота Стефана Лазаревића. 
3.  Име прве српске песникиње. 
4.  Аутор Житија Светог Саве које се налази у читанци. 
5.  Манастир који су Симеон и Сава подигли на Светој Гори. 
6.  Назив посланице деспота Стефана Лазаревића. 
7.  Назив стилске фигуре из наведеног одломка: „И стиже на 

ливаду мира, међу дрвета красна узрастом и плодовима, на 
којима поју слатке птице, где слушавши и поживе мирним и 
неметежним и богоугодним животом, и укоренивши се добро у 
правој вери и светло сијајући, стојаше као дивно дрво у добром 
пристаништу, то јест Светој Гори. А посред ове нађе некога 
жељенога монаха као слаткогласну птицу и пустинољубну 
грлицу, милу утеху христољубиву старцу, и некада од њега 
отхрањено јагње, изданак од плода његова и цвет од корена 
његова, а ту је и добри мирис.”

8.  Назив Јефимијиног дела са репродукције. 
9.  Песнички облик у којем почетна слова сваке целине, када се 

читају једно за другим, дају назив дела или име писца. 
10.  Скраћени назив фреске Анђео на Христовом гробу са 

уметничке репродукције. 
11.  Књижевни језик на којем су писане књиге од 12. до 18. века.
12.  Значење речи добродетељ. 
13.  Значење речи слово. 
14.  Назив дела из којег је преузет одломак: „Ако Бог усхте, овде у 

Светој Гори дочекаћу и видећу господина оца мојега, и свете 
и часне старости његове насладићу се, и слатке и безмерне 
љубави његове наситићу се.” 

15.  Солунска браћа која су створила глагољицу. 
16.  Аутор Житија деспота Стефана Лазаревића. 
17.  Манастир, задужбина Стефана Првовенчаног. 
18.  Манастир, задужбина деспота Стефана Лазаревића.
19.  Назив града који се описује у одломку: „Сазида (Деспот) и многе 

утврђене куле за људе који живе унутра и напољу; зато се за 
ово узвишење, као за соломонско у Јерусалиму, могло рећи: од 
(ових) здања сенка падаше по околини (као што је падала) од 
високих, моћних вавилонских врата.” 

20.  Назив јеванђеља писаног на српскословенском језику. 
21.  Осликано слово на почетку текста у средњовековном рукопису.

НАУЧИЛИ СМО
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 ■ Рафаело, Парнас, детаљ са ликовима Корине, Петрарке и Анакреонта
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Књижевност 
хуманизма и ренесансе
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Хуманизам 

Хуманизам и ренесанса најпре су се развили у Италији. 
Средиште нових социо-културних збивања била је Фиренца. Из 
Италије се покрет ширио ка Шпанији, Француској, Португалији, 
Енглеској, Немачкој, Хрвaтскoj и другим европским земљама. 

Једним својим делом хуманизам је усидрен у наслеђе средњег 
века, док се другим својим делом уливао у ренесансу као доба нове 
зрелости. Развија се између 14. и 15. века, који је наговестио даљи 
ток револуционарног преокрета у развоју цивилизације, посредујући 
у лаганом разилажењу са добом средњег века. Дубље претпоставке 
за преокрет који ново време доноси у историји цивилизације налазе 
се у социјалним струјањима повезаним са политичким променама 
на ширем плану друштвено-државног система. Постепени развој 
градова-државица, у чијем је средишту двор владара, доносио 
је развој државног апарата и стварање друштвених слојева и 
занимања. Модернизацијом привредне производње, развојем 
трговине, банкарског система и јавних институција постепено 
су стварани повољни услови да предузимљиви појединац као 
пословни човек, независно од сталешке припадности, увећава своју 
имовину. Промене нису биле нагле, већ су текле деценијама пратећи 
ритам друштвених мена. Систематско образовање било је могуће 
остварити само у урбаним језгрима где су били концентрисани и 
институционализовани универзитетски центри. Међутим, они су 
тековина средњег века (најстарији су Болоња, Париз и Оксфорд) 
и под снажним утицајем религиозног духа, те у доба хуманизма 
дворови још дуго доминирају као својеврсна средишта новог таласа. 
На дворовима племића и црквених великодостојника, добијајући 
материјалну потпору од господара, окупљају се интелектуалци и 
уметници који размењују своја знања и искуства. Неговање дворске 
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културе, напоредо са јачањем градске културе у успону, даје тон 
новоме добу. 

Хуманисти су нови људи на које се ослањају и целокупно 
друштво и култура. Док су у претходном периоду – средњем веку 
– носиоци културе били претежно свештеници и монаси, сада се 
из редова грађана полако формира интелектуална елита. Типична 
девиза новог доба јесте: „Врлина побеђује срећу”. Према њиховом 
поимању ствари, врлина је подразумевала ангажовање укупних 
људских могућности за личну и општу корист. Почивала је на 
активирању широких способности стечених образовањем и њиховој 
провери у свакодневном животу. Суштински, она је подразумевала 
сталну тежњу ка постизању највеће мере човечности (лат. 
humanitas – човечност, уљудност, људскост).

И у науци се осећа дух новог времена. Хуманистичке науке (лат. 
studia humanitas) обухватају корпус дисциплина које помажу човеку 
да употпуни своја знања и моћи како би испољио пуноћу свога бића. 
У књижевности, разлика између хуманизма и средњег века била је у 
поимању света. У средњoвековној поетици сматрало се да уметност 
не треба да дочарава призоре из свакодневице нити да представља 
живот световног човека. Поетичка правила су ово „озаконила”, те 
су дела обрађивала теме религијског порекла и била су посвећена 
знаменитим личностима, чије појаве оличавају моралне вредности 
у складу са мерилима хришћанске етике. Најчешћи књижевни 
поступак средњовековне књижевности био је алегоризација, пошто 
се свака књижевна слика овоземаљског тумачила као алегорија 
божанског, универзалног и надиндивидуалног. 

Позиција ствараоца сасвим је различита – у средњем веку 
он се повлачи у други план, док у доба хуманизма инсистира на 
самосвојности, бори се за песничку славу и друштвени престиж. 
Жеља за потврдом у друштву подразумева постојање друштвеног 
угледа, за шта је неопходна била подршка кнежева и владара – зато 
се развија меценство као институција потпоре уметника. 

Блистава водиља на поетичком хоризонту била је античка 
књижевност – дијалог са антиком, мислили су хуманисти, рађао 
је бескрајни духовни универзум. У сржи научних интересовања 
хуманиста били су стари текстови јер су, у почетку искључиво 
проучавањем латинских извора, настојали да проникну у дух 
вредности на којима желе да успоставе нови свет. Крајем 14. и 
почетком 15. века проширује се познавање грчког, што отвара нове 
путеве спознаје грчког класичног наслеђа, које је у средњем веку на 
Западу практично непознато. Пад Цариграда 1453. године доводи 

 ■ Рафаело, Атинска 
школа, детаљ са 
ликовима Авероеса, 
Питагоре и Франческа 
Марије дела Ровера

  Литература: Арнолд 
Хаузер, Социјална историја 
уметности и књижевности, 
I, Београд, Култура, 1962; 
Мирослав Пантић, Поетика 
хуманизма и ренесансе, I–II, 
Београд, Просвета, 1963; 
Еуђенио Гарин, Италијански 
хуманизам, Нови Сад, 
Књижевна заједница Новог 
Сада, 1988.
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учене људе на Запад и тај сусрет Истока и Запада судбоносно 
одређује духовне токове хуманизма и ренесансе.

Поетика књижевности хуманизма је нормативна и заснива 
се на начелу подражавања узора из антике. Оријентири су 
књижевне врсте антике. Пишу се оде, елегије, епитафи, љубавна 
лирика, епистоле, сатиричне песме, епиграми, расправе, трактати 
и др. Формално савршенство, елеганција речи, хармонија и 
равнотежа мисли били су мера племенитости израза. У складу са 
интересовањем за античку културу, за Италију, као језгро новог 
покрета, природно упориште била је римска традиција, што је одјека 
нашло у утврђивању латинског као језика учености и уметности. 
Сматрано је да је дела високе естетске вредности немогуће писати 
на обичном народном језику јер је латински једино погодан као 
изражајно средство високе културе.

Идеја интелектуалаца доба хуманизма била је да се, између 
осталог, преко латинског, као универзалног језика, студентима 
омогући покретљивост у стицању знања, тј. да читава Европа 
постане „велики универзитет”. Ово је, ипак, донело ограничења, 
супротна основној намери хуманиста. Могућност стицања 
знања, уместо да буде доступна широким слојевима, припадала 
је елитистичким круговима који владају латинским и имају 
материјалне услове да се школују. Ова чињеница пресудно је 
утицала на даље токове културне историје света.

 ■ Рафаело, Атинска школа

KЉУЧНЕ РЕЧИ

хуманизам, 
ренесанса, антички 
узори, латински 
језик, уметност, 
нормативна поетика

нормативна поетика – систем 
стваралачких начела која су 
прихваћена као законитост 
ода – лирска песма свечаног, 
узвишеног мисаоног тона
елегија – песма са изразитим 
тужним осећањем, у којој 
песник жали за нечим што 
је неповратно прошло или 
изгубљено за њега
епитаф – надгробни натпис 
у коме се у озбиљном или 
шаљивом тону износи нека 
особина покојника
епиграм – кратка, духовита 
(шаљива или сатирична) 
песма у којој се исмејава нека 
негативна особина појединца 
или друштва
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Ренесанса

Термин ренесанса води порекло од француске речи renaissance, 
која значи препородити се, поново се родити, васкрснути. Појам 
ренесанса односи се на културноисторијски период од средине 15. 
века до краја 16. века, када се догодио духовни „препород” који, 
између осталог, израз налази и у култури и уметности. Разделна 
црта између хуманизма и ренесансе може се повући у погледу 
тумачења појма подражавања (лат. imitatio), који према ондашњим 
схватањима представља камен темељац поетике хуманизма.

Хуманисти су о подражавању размишљали искључиво у 
смислу односа према класичној традицији као поетичко-стилском 
примеру. Они су настојали да што верније опонашају формалне 
одлике античких узора, и то најбољих представника у одређеном 
књижевном жанру, стварајући најчешће на латинском језику. 

Књижевнике зрелије ренесансе, који су певали на народном 
језику, највише је заокупљао појам подражавања природе (грч. 
mimesis) у духу Аристотелове Поетике. Према Аристотеловом 
виђењу, књижевно дело је естетска појава чији се аутор не 
ограничава на верно репродуковање појавног света, већ подражава 
универзално, опште и заједничко из њега. Уједно, уметник је 
слободан да се препусти сопственој имагинацији у креирању 
света књижевности све док се његова машта креће у границама 
вероватног. 

Ренесанса је донела нове теме у уметности и другачији начин 
њихове обраде. 

Књижевници сликовитим песничким језиком певају о интимним 
осећањима, описују љубавно искуство – некада уздржано у складу 
са платонистичком концепцијом љубави, неретко слободно и 
сензуално. Лепота људског тела постаје једна од преокупација 
уметности. Појавна стварност уопште (пејзажи, ликови и догађаји из 
свакодневице и др.) извор је из ког аутори црпe идеје и надахнућа. 
У уметничким делима ренесансе, тематски се укрштају античка и 
хришћанска традиција.

Појављује се низ препева античких дела на матерње језике 
песника ренесансе, али се препевавају и дела националних 
књижевности на класичне језике. Наглашена је тежња ка 
реалистичности уметничког приказивања, што се постиже 
уношењем мноштва реалија, представљањем друштвених односа 
унутар заједнице и сложенијих релација међу појединцима и 
карактеризацијом књижевних ликова. 

 ■ Микеланђело, Давид, 
детаљ

надахнуће – песнички занос. 
Према грчком филозофу 
Платону, песнички занос 
потиче од муза и плод 
је божанског заноса 
(надахнућа) захваљујући 
којем уметник, несвестан 
онога што чини, проговара 
гласом богова. За разлику 
од њега, римски песник 
Хорације сматрао је да је 
мудрост основ стварања 
и да је стваралаштво плод 
дара и вештина које се стичу 
учењем и вежбањем.



КЊИЖЕВНОСТ ХУМАНИЗМА И РЕНЕСАНСЕ 305

Ренесансни стил у архитектури и сликарству 
Ренесансни стил настао је у Италији прилагођавањем 

искустава архитектуре старог Рима потребама новог времена. 
Родоначелником новог стила сматра се Филипо Брунелески, а 
прва грађевина настала на његовим архитектонским принципима 
јесте купола катедрале у Фиренци (1434). Сликари посредством 
традиције класичних мајстора овладавају принципима перспективе 
и усавршавају технику приказивања тродимензионалног призора 
на равној површини (платну) која има две димензије. Обнавља се 
портрет као жанр. Сликарство се тематски и стилски богати, па се 
представе ликова и тема из хришћанства преплићу са призорима 
и ликовима класичне историје и митологије. Главни представници 
сликарства хуманизма и ренесансе: Донатело, Сандро Ботичели, 
Мазачо, Браманте, Леонардо да Винчи, Микеланђело, Рафаело, 
Хијеронимус Бош, Јан ван Ајк, Албрехт Дирер, Питер Бројгел Старији.

 ■ Сандро Ботичели, Пролеће

Штампана књига
Хуманистичко стваралаштво посредством преписа доступно је 

малом броју посвећених зналаца, али до корените промене долази 
око 1450. године изумом штампарије у Немачкој. Прва штампана 
књига је Библија у 42 реда, изашла у Мајнцу 1455. Нова технологија 
повећава тираж и убрзава процес израде књига. Штампане књиге 

 ■ Катедрала Santa Maria 
del Fiore у Фиренци
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из 15. века зову се инкунабуле (лат. incunabula – колевка, почетак) 
и излазиле су у тиражу од 100 до 400 примерака. Љубитељи књига 
скупљају штампане примерке формирајући приватне библиотеке. 
Израђена на нови начин, лакше доступна, књига постаје моћно 
средство преношења одређеног идејног садржаја, који је испрва 
хришћанског карактера. Међутим, са продирањем световне 
тематике, са наглашенијом литерарном стилизацијом штива, књига 
је све више посредник у формирању естетског укуса читалаца.

Штампари, у борби за првенство на тржишту, нарочиту пажњу 
поклањају илустрацијама и украшавању књига. Посебно трагају за 
новим графичким решењима облика слова, тежећи разноврсности. 

Нови начин производње књига мења и читалачке навике. 
Убрзаном производњом у штампаријама, књиге су лакше стизале 
до шире публике, што је потиснуло дотадашњи обичај читања 
„наглас”, којем се прибегавало због ограниченог броја примерака 
рукописних књига. Појаву да један човек чита окупљенима 
заменило је индивидуално читање „у себи”. Читање је тако постало 
лични, приватни чин.

  Литература: Еуђенио 
Гарин, Култура ренесансе: 
историјски профил, Београд, 
Нолит, 1982; Јакоб Буркхарт, 
Култура ренесансе у 
Италији, Сремски Карловци, 
Издавачка књижарница 
Зорана Стојановића, 1989; 
Ђулио Ферони, Историја 
италијанске књижевности, 
I, Подгорица, ЦИД, 2005; 
Човек ренесансе (прир. 
Еуђенио Гарин), Београд, 
Клио, 2005; Eрнст Х. Гомбрих, 
Сага о уметности, Београд, 
Лагуна, 2005, стр. 207–359; 
Жан Делимо, Цивилизација 
ренесансе, Нови Сад, 
Издавачка књижарница 
Зорана Стојановића, 2007.

 ■ Антоан Вато, Италијанска комедија

КЉУЧНЕ РЕЧИ

хуманизам, 
ренесанса, антички 
узори, уметност, 
штампарство,
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НАУЧИЛИ СМО

Хуманизам и ренесанса

Хуманизам и ренесанса најпре су се развили у Италији. Из 
Италије се покрет ширио ка Шпанији, Француској, Португалији, 
Енглеској, Немачкој, Хрвaтскoj и другим европским земљама. У 
хрвaтскoj књижевности одјек нових струјања највише се осетио 
у Дубровнику. Целокупни рани хуманизам изнутра је обликован 
на социјалном плану успоном грађанског сталежа и развојем 
урбаних средина.

Двочлана синтагма хуманизам и ренесанса уобичајено се 
користи да означи период европске културе од 14. до краја 16. 
века. Иако се често ови појмови тумаче као синоними, може се 
утврдити основна разлика међу њима на плану поетике. 

Поетика књижевности хуманизма подразумевала је 
опонашање античких модела и њиховог стваралачког пута, док 
је ренесанса доносила прилагођавање новом времену, када је 
уметничка слобода постала неспутанија. 

Књижевна дела у ренесанси су настајала на народном језику, 
што је крупна промена у односу на хуманизам и латински, као 
основно изражајно средство уметности тог периода. 

Најзаступљенији књижевни родови и врсте у хуманизму и 
ренесанси: 

  лирика: љубавна, религиозно-рефлексивна и пригодна 
поезија;

  епика: еп, новела и роман (витешки, авантуристички и 
пикарски);

  драма: пасторала, комедија (плаутовска или ерудитна и 
комедија дел арте), фарса и трагедија.

Најзначајнији писци хуманизма и ренесансе у Европи:

  Италија – Данте Алигијери, Франческо Петрарка, Ђовани 
Бокачо, Торквато Тасо, Лодовико Ариосто;

  Шпанија – Фернандо Рохас, Лопе де Вега, Мигел де 
Сервантес;

  Француска – Франсоа Рабле, Пјер де Ронсар, Мишел де 
Монтењ;

  Енглеска – Томас Вајат, Филип Сидни, Томас Кид, 
Кристофер Марло, Вилијем Шекспир.

  Хрвaтскa: Џoрe Држић, Шишкo Meнчeтић, Хaнибaл Луцић, 
Maврo Вeтрaнoвић, Maркo Maрулић, Maрин Држић.

 ■ Сандро Ботичели, Пролеће, детаљ, 
Хлорида преображена у Флору



Избор из поезије савремених 
српских песника

Васко Попа 

КаленићOткудa мoje oчи Нa лицу твoмe Aнђeлe брaтeБoje свићуНa ивици зaбoрaвaTуђe сeнкe нe дajуMуњу твoгa мaчaУ кoрицe дa врaтимБoje зру Нa лaкoj грaни врeмeнaOткудa твoj инaт лeпиУ углу усaнa мojихAнђeлe брaтeБoje гoрeMлaдoшћу у мojoj крви

Милан Ракић

Симонида

Ископаше ти очи, лепа слико!Вечери једне на каменој плочи,Знајући да га тад не види нико,Арбанас ти је ножем избо очи.Али дирнути руком није хтеоНи отмено ти лице, нити уста,Ни златну круну, ни краљевски вео,Под којим лежи коса твоја густа.И сад у цркви, на каменом стубу,У искићеном мозаик-оделу,Док мирно сносиш судбу своју грубу,Гледам те тужну, свечану, и белу;И као звезде угашене, којеЧовеку ипак шаљу светлост своју,Те човек види сјај, облик, и бојуДалеких звезда што већ не постоје,Тако на мене, са мрачнога зида,На почађалој и старинској плочи,Сијају сада, тужна Симонида, —Твоје већ давно ископане очи!

 ■ Симонида, манастир 
Грачаница
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Светислав Мандић

Рашки сликар

Пред цркву и реку станем, па заћутим,и мислим,да л умре млад тај човек, ко Ђорђоне,ил прастар као Тицијан?Можда га заволела немањићка, висока и млада,обесна и мудра, попут очева,и рекла му једне ноћи боровепонекад дивно слово љубве, велмошко.И после он преточи њене очи, и руке,у богородичин лик,нежан, и помало љубичаст, и као пролећан,па се једној људској љубавиклањали старовлашки чобании часни јереји златних одежди.А он дуго носиоцарским путевима од Ибра до Солунаједан мали лик, као амајлију.Сад, кад све је прах, и све је тако свето,пред цркву и реку станем, заћутим,и мислимда л умре млад тај човек, ко Ђорђоне,ил стар и грешанкао Тицијан?

 ■ Свети Лука слика 
икону Богородице са 
Богомладенцем



РАД НА ТЕКСТУ

1. Изнеси своје утиске о прочитаним песмама. Протумачи наслов 
сваке песме посебно. Одакле песник узима теме за сваку од 
ових песама? Какво значење песник придаје средњовековним 
манастирима и фрескама? Какав је песников однос према 
историјској и културној традицији српског народа?

2. По чему се песма Рашки сликар подудара са песмама Симонида и 
Каленић?

3. Зашто у песми Каленић песник описује „светог ратника“? Какво 
дејство на песника има фреско-сликарско уметничко дело 
непознатог средњовековног сликара? Шта је све заједничко "светом 
ратнику" и лирском субјекту? Проучи како се мењају боје и шта то 
симболизује?

4. Шта је песника унесрећило у првој строфи песме Симонида? Којим 
речима је опевана Симонидина лепота на фресци? Како су опеване 
Симонидине очи и са чиме их пореди? У чему је непролазна лепота 
фреске? 

5. Ко је мотивисао песника да напише песму Рашки сликар? Какво је 
дело овог рашког сликара? Чије поштовање заслужује? У чему је 
значење понављања стихова у овој песми? 

6. Анализирај дубљи смисао ових песама. Одреди идеју која би их 
повезала. Пронађи песничке слике и одреди њихово значење. 
По чему ове песме припадају савременој српској књижевности? 
Размисли колико је данас важно да познајемо своју традицију и 
културу? Објасни своје ставове.

 ■ Свети ратници, 
манастир Манасија
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Васко Попа (1922-1991), један од највећих наших савремених песника 
модерног лирског израза. Бавио се превођењем са француског језика. 
Поезија му је награђивана нашим књижевним наградама, а добитник је 
и Аустријске државне награде за европску књиженост (1967). Објавио је 
збирке песама: Кора (1953), Непочин поље (1956), Споредно небо (1986), 
Усправна земља (1972), Вучја со (1975), Кућа насред друма (1975), Живо 
месо (1975), Рез (1981); антологије: антологија умотворина Од злата јабука 
(1958), хумора Урнебесник (1960) и песничке фантастике Поноћно сунце 
(1962).

Милан Ракић (1876-1938), један од најзначајнијих песника 
српског модернизма, представник београдске симболистичке школе, 
интелектуалац и артист. Иако Београђанин, није прихватио утицај 
Војислава Илића, песника своје младости. Његови утицаји су увек били 
француски парнасовци и симболисти, од којих се учио савршеној форми, 
прецизности израза, јасности, уметничкој дисциплини. Ракић није оставио 
обиман опус. Објавио је збирке песама: Песме (1903), Нове песме (1912), 
Песме (1924).

Светислав Мандић (1921-2003), српски песник, конзерватор и сликар 
кописта фресака. Свој радни век провео је у Заводу за заштиту споменика 
културе Србије и у Галерији фресака у Београду. Био је и уредник у 
издавачким кућама Ново поколење, Југославија и Туристичка штампа. 
У време док је радио на конзервацији и копијама фресака интензивно 
се бавио проучавањем српске средњовековне културе и прошлости, 
оставивши за собом низ стручних радова из ове области. Објавио је збирке 
песама: Двојица (заједно са Велимиром Ковачевићем 1940), Кад млидијах 
живети, младалачка елегија (1952), Милосно доба (1960), Песме (избор, 
1990), Звездара и друге песме (1995); књиге студија: Древник (1975), Црте 
и резе (1981), Розета на Ресави, плетеније словеса о Раваници и Манасији 
(1986), Велика господа све српске земље и други просопографски прилози 
(1986), Царски чин Стефана Немање (1990). Добитник је награде Милорад 
Панић Суреп и носилац Ордена Светог Саве првог реда.

 ■ Васко Попа

 ■ Милан Ракић
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