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Драги читаоци,
У овој читанци налазе се дела значајних домаћих 

и страних писаца од 17. до краја 19. века. Пустите 
нека вас ова ризница речи поведе на јединствено 
путовање светом књижевности. Откривајте њене дарове 
трагом речи и доживите чаролију читајући. Сазнаћете 
свевремене истине и хумане вредности које ће вам 
помоћи да боље упознате живот и људе. Ваш свет ће уз 
ову књигу постајати богатији.

Аутори

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

Рад на тексту

Најважније 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.

Назив поглавља

Свако поглавље 
почиње 
уводним 
текстом и 
одговарајућом 
уметничком 
репродукцијом.

Укрштеница

Kроз игру можеш обнављати знање. 

Текст и контекст

Ова ризница баштини знања књижевности.

2626
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Локализовање књижевног дела

Налази 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.

Појмовник

У појмовник се уводе објашњења књижевних термина 
чије усвајање омогућава боље разумевање књижевних 
дела. Уз књижевнонаучна знања, он обухвата и шире 
појмове из области културе. 

Речник

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

36

140

Занимљивости

Ту 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.
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1.  

2.  

Белешка о аутору

Ту се налазе основни подаци о 
аутору чији се текст чита и тумачи.

Истраживачки задатак

Добро осмишљена питања помажу ти да своје 
знање примениш у тумачењу књижевног текста. 

Кључне речи

Налазе се на крају сваке 
лекције. То су значајне 
појединости из света 
књижевног дела и појмови 
који су важни за његово 
разумевање.

Из ризнице речи

Тај путоказ сведочи о моћи речи да пренесу знање 
и да нас подстакну у трагању за њим.
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 ■ Паја Јовановић, Сеоба Срба

Барокне тенденције у 
српској књижевности
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Од старе ка новој књижевности

У историји српске књижевности бароком се означавају 
књижевне и уметничке појаве од краја 17. века до седамдесетих 
година 18. века. Да би се разумео овај прелазни период из старе ка 
новој књижевности, неопходно је сагледати историјске прилике тог 
доба. Цар Леополд, потпомогнут новчаном помоћи целе хришћанске 
Европе отпочео је 1684. године рат против Турака који се водио 
готово на целом простору где су живели Срби. Царска војска је 
била победоносна и дошла је све до Призрена. Срби су веровали 
да је дошао дан њиховог ослобођења и масовно су се прикључили 
аустријској војсци. Луј XIV је започео нападе према Аустрији 
на Рајни и аустријска војска, пошто је трпела поразе у Србији, 
приморана је на повлачење. Турци су непрестано напредовали те 
су поново освојили крајеве у којима су Срби живели. Настала су 
страшна времена. Цар Леополд је манифестом позвао Србе да се 
придруже његовој војсци обећавајући им повластице. 

Тада се Срби, под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића, 
исељавају са простора Косова и Метохије, Рашке и Скопске области 
и долазе на територију јужне Угарске (данашња Војводина). Тај 
догађај је у историји познат под називом Велика сеоба Срба. 
Хабзбуршки цар Леополд дозвољава Србима да населе ратом 
опустеле крајеве Угарске.  Са Великом сеобом Срба 1690. године 
наступио је преокрет у српској историји и култури. Након тог 
догађаја, центар српског политичког и културног живота премешта 
се у Хабзбуршку монархију.  ■ Арсеније III Чарнојевић
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 Положај Срба досељених у Хабзбуршку монархију заснивао 
се на царским привилегијама (повластицама). Срби су стекли 
следећа права: да слободно исповедају своју православну веру, 
имају своју црквену организацију (Карловачку митрополију), сами 
бирају свог црквеног старешину (митрополита), да не плаћају 
десетак Католичкој цркви, користе стари јулијански календар, 
одржавају своје саборе (на којима су решавана питања важна 
за живот српског народа). Срби добијају формалне гаранције 
о поштовању своје националне и верске посебности, али су 
изложени снажном притиску католичког свештенства. То је разлог 
што се српско свештенство све више окреће православној Русији 
и руском цару Петру Великом. Из Русије, крајем треће деценије 
18. века, долазе учитељи који оснивају прве школе и врше снажан 
утицај на културни живот Срба. Максим Суворов и Емануел 
Козачински (аутор школске драме, Трагедокомедија) оснивају 
1726.  године прве школе за српско становништво на подручју 
јужне Угарске. У школама ће српско становништво учити из руских 
уџбеника на рускословенском језику.

  Једна од најважнијих културних тековина тог периода 
јесте употреба више књижевних језика: поред српскословенског 
језика, користе се рускословенски и народни језик. Крајем седме 
деценије 18. века настаје славеносербски језик као мешавина 
рускословенског и српског народног језика. Славеносербски језик 
преовлађиваће у српској књижевности до половине 19. века. 

У српској књижевности од Велике сеобе до Доситеја 
Обрадовића мешају се елементи старе средњовековне 
књижевности, која се развија у духу византијске културе 
на црквенословенском језику, и нововековне, грађанске 
књижевности. То је прелазно доба у којем се јављају први трагови 
српске барокне књижевности. Сеобе с краја 17. века и у првој 
половини 18. века донеле су и нешто добро Србима, излазак из 
мрака и ропства Турске царевине и сусрет са европском културом. 
Формирају се нови центри верског, политичког и културног живота 
изван Србије. Средишта постају Будим, Беч, Сентандреја, Сремски 
Карловци, али веза са матичном државом се никада не прекида. 

Срби долазе са извесним закашњењем под барокни утицај 
европске књижевности. Барок у српској књижевности је тешко 
поредити са књижевностима које су прошле кроз ренесансу 
западноевропског типа јер српска књижевност "није прешла из 
стила у стил, него из цивилизације у цивилизацију" (Милорад 
Павић). 

 ■ Карловачка митрополија

 ■ Гроф Ђорђе Бранковић
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Основне теме и мотиви барокне књижевности су: пролазност и 
смрт, човекова борба између побожности, чисте савести и грешног 
живота, варљива срећа. Главна стилска средства су развијене 
алегоричне слике и метафоре, кићeнoст и буjнoст стила што се 
постиже гомилањем стилских фигура (сама реч "барок" потиче од 
португалске речи "barocco" што значи "бисер неправилног облика"). 

 Од жанрова најзаступљенији су ламент – тужбалица (над 
пропашћу Србије и Београда),  панегирик – јавни говор (писан у славу 
Немањића, српских светитеља и историјских личности) и беседе. 

Једна од најважнијих културних тековина тог периода јесте 
увођење народног језика у књижевност, што српске барокне писце 
чини претходницом Вукове језичке реформе. 

Најзначајнији српски писци код којих се запажају барокне 
тенденције јесу: Кипријан Рачанин, Гаврил Стефановић Венцловић, 
гроф Ђорђе Бранковић, Захарија Орфелин и Јован Рајић. 

1. Објасни историјски контекст настанка барока у српској 
књижевности. 

2. Које повластице су добили Срби у Хабзбуршкој монархији?
3. Које су образовне и културне установe Срба основане у 18. веку?
4. Који период у српској култури зовемо бароком? 
5. На којим језицима настаје српска барокна књижевност?
6. Подсети се најважнијих одлика барокне уметности у Европи. 
7. Објасни специфичности барока код Срба у односу на барок у 

европским књижевностима. 
8. Наведи најзначајније представнике барока у српској књижевности.

  Литература. Joвaн Скeрлић, 
Српскa књижeвнoст 
у 18. вeку, Београд, 
Издавачка књижарница 
Напредак, 1923; Mилoрaд 
Пaвић, Истoриja српскe 
књижeвнoсти бaрoкнoг 
дoбa, Београд, Нолит, 1970; 
Дejaн Meдaкoвић, Путeви 
српскoг бaрoкa, Београд, 
Нолит, 1971.

 ■ Јован Рајић

РАД НА ТЕКСТУ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

барокне тенденције,  
Велика сеоба Срба,
рускословенски језик,
народни језик
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Како се сами нисмо измала божију путу учили, тако и сад 
деце ваше на учењу неима ни мушко ни женско, него се по 
сокаци бију и псују, ко и оци што су им чинили. Исто толико боји 
му се мати да не би огладнило, те јоште како устане из постеље 
голо, неумивено, неопасато, или му лежећи у постељи - таки 
му уклопи комад у руке. А није да га умије, обуче и очешља, 
пак за много да га учи... пак да га тера у школу учити се. Ако 
ли већ није за школу, таки посао који у руке, и запретити и 
избити, нек се измаечка учи пословати, да допосле не узбуде 
из њега зао човек и нерадилац. Него како сване, комад у руке, 
хајде, пусти распасом на сокак! А и сам отац му тако чинећи, из 
постеље виче има ли што да пије и да једе, још устајући виче 
и псује се. Те то ви је вера и закон и Бога спомињање. Неће ни 
да се прекрсти, него први пут врага спомене, па хајде кудгод у 
поље, или на пут и за посао који. Пак се броји да је хришћанин!... 
Велимо да се је време обрнуло и стражње су настале године 
зле и опаке. Обрнули су се људи и изопачили се, те су стражњи 
постали од божије милости! Уклонили су се од добра на зло. 
Од божијега закона на безакоње, од братске лепе љубави на 
мрзост и ненавидност. А време свако са својим завичајем долази 
и пролази, како је и сад ово лето прошло, а јесен је настала, 
откудно се по писму изнова започиње година и зове се Ново 
лето, изаради сабрања летине.

Гаврил Стефановић Венцловић

Беседе и песме

Беседа шајкашима

шајкаши - Срби  
граничари, који су на 
Дунаву својим шајкама 
(лаким чамцима) чували 
границе од турских упада

ненавидност - мржња
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Похвала књизи

(...) Не да не радимо о добављању свакојаких књига еда би 
не допали без њих смртних рана. Не злато ни сребро да код 
себе тутољимо и кријемо, бисер и камење, него многе књиге 
да скупљамо! Благо што се више множи то више пакости 
сконаториоцу, а књиге духовне, стичући их, голему хвајду 
доносе у њих привирџији. Кано где стоји царева бојна муниција 
ако и нико не обрће шњоме, опет велику имаду о себи слободу и 
тврдо опстојање који унутра бораве, нити која харамија, злотвор 
ли и хрсус, сми близу доћи да прокопа бедена. Тако и где се год 
у ком дому находе многе књиге, измиче, и бежи одонуд свако 
ђаволско дејство и мачтање, свака привидна хавет клони се, не 
сми насртати на кућане и врло с добрим разговором се сви живу 
мирно и поштено борављећи. И само исто на књиге згледање 
заустеже човека од греха. Ако и на путу у ком заборавку дрзнемо 
штогод неваљало учинити, вративши се дома гледнемо на 
књиге, таки се осудимо и у себи се стресемо те се устручамо 
више затратати у онакве злокобнице. 

 

Црни биво у срцу

Велики се то ђаво,
као црни биво у срцу гнезди.
Ево сâм то видим
да неки други завичај злочест,
у моме телу војује
супроћ мога умља.
И који је тај други,
поснажнији закон
од божија закона?
Јест и врло поснажнија 
човечја жеља и зла ћуд,
којано нит се кога боја боји,
ни мора, ни друге болести
и зле несреће,
ни саме вечне муке.

 ■ Саборна црква у Сентандреји

тутољимо - затурити траг, 
заташкати
хвајда - вајда, корист
привирџија - онај који гледа, 
вири
опстојање - опстанак
харамија - разбојник, 
пљачкаш
мачтање - маштање
хавет - авет
 

велики се то ђаво - читава 
песма је слободнији превод 
једног места из Посланице 
Римљанима апостола Павла 
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Пут
Доста и доста таквих има
Што широким путем путују свој живот,
Ама уска врата и тесни пут је
Којино уводи људе у живот.
И мало је који га находе.

Молитва за српску земљу
И у ових љутих времени ратних ово саде 
нека буде наше мољење.

Избави ме од крви, Боже,
Боже мога спасења,
на кров који имамо,
разве твој, Богородице, покров.
Крвоточива она жена
кад се је прикојасила
за скут сина твога,
и таки престаде јој тећи крв од ње.
Тако и каде се докосне
наша крвопролитна земља
твоме омофору,
таки ће на њој престати
свако крвопроливање.
Отрти ћеш и обрисати
наше крваве сузе
с твојим омофором!

1. Којим темама и питањима се Венцловић бави у беседама?
2. Повежи садржину беседа са историјским околностима у којима су 

настале.
3. Коме су намењене беседе?
4. У каквој је вези садржај беседа са профилом слушалаца?
5. Чему беседник подучава своју паству и које њихове мане критикује?
6. Какву улогу Венцловић намењује књизи и образовању?
7. Потражи библијске мотиве у Венцловићевој беседи Црни биво у срцу 

и анализирај њихово значење.
8. Одреди и објасни тему у беседи Пут. Издвој основне мотиве и 

њихова симболичка значења. Опиши доминантна изражајна 
средства у беседи.

  Извор: Гаврил Стефановић 
Венцловић, Црни биво у 
срцу: легенде, беседе, песме,  
избор, предговор и редакција 
Милорад Павић, Београд, 
Просвета, 1966.

крвоточива жена - алузија 
на једно од Христових чуда, 
када је излечио  жену која је 
12 година боловала од течења 
крви, пошто се дотакла 
Христове хаљине
прикојасити - дотаћи, 
дохватити, ухватити
омофор - део одеће 
православних свештеника који 
се пребацује преко рамена, 
нарамник

РАД НА ТЕКСТУ
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9. Језик на коме је Венцловић писао је народни, настао читаво столеће 
пре Вуковог реформаторског рада. Потражи места у беседама која 
најбоље показују Венцловићев дар да обичним народним речима 
именује проблем.

10. По чему је садржај Венцловићевих текстова привлачан савременом 
читаоцу? 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Гаврил Стефановић Венцловић (око 1680–1749), јеромонах 
и проповедник из Сентандреје. За време Велике сеобе дошао је у 
Сентандреју, духовно и културно средиштe српског народа у Угарској, 
као ученик калуђера који су из манастира Раче на Дрини пребегли у 
Угарску. Његов књижевни рад заснивао се на превођењу и преписивању 
црквених књига. Он је најпознатији барокни писац беседа у српској 
књижевности. Његове беседе су на чистом народном језику. Барокни стил 
се у Венцловићевим беседама препознаје у живописним алегоричним 
сликама, симболичним значењима језика, у ослањању на Свето писмо и 
прихватању традиције византијског и руског беседништва. Значајан је и по 
реформи правописа јер уводи слова за Ћ, Ђ и П.

Беседа - у античко време вид говорничке вештине. У 
словенским књижевностима, беседа се јавља као назив 
византијског жанра. Под њом се подразумева црквена проповед 
на одређену библијску тему, говор у којем се тумачи одређена 
библијска прича и поука. Касније се њено значење проширило на 
сваку тематску проповед.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

беседа,
шајкаши,
црни биво,
просвећивање.

 ■ Саборна црква 
у Сентандреји     
(иконостас)

  Литература. Joвaн Скeрлић, 
Српскa књижeвнoст у 18. 
вeку, Београд, Издавачка 
књижарница Напредак, 
1923; Mилорад Пaвић, 
Гaврил Стeфaнoвић 
Вeнцлoвић, Бeoгрaд, 
Српскa књижeвнa зaдругa, 
књ. 437, 1972. Mилoрaд 
Пaвић, Истoриja српскe 
књижeвнoсти бaрoкнoг 
дoбa, Београд, Нолит, 1970, 
Дejaн Meдaкoвић, Путeви 
српскoг бaрoкa, Београд, 
Нолит, 1971.

ПОЈМОВНИК
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Захарија Орфелин

Плач Сербији

јејаже сини в различнија государства расјејали сја

Како стаде Сербија, славна и угодна,
са множеством народа бивша пређе плодна,
пресилними цареви и храбри солдати,
сад у ропство другима морала се дати.
Плачући, ах, прегорко, плачем се дан и ноћ,
моју терзам утробу, јер ја нејмам помоћ:
који су ми од најпре добри друзи били,
сад су ми се велики врази појавили.
Славни моји цареви и вожди велики,
с моји храбри витези и сини толики,
острим мечем падоше у својој держави.
Ах, на жалост горку ми остах ја без слави!
Морала сам већ поћи ја к различним царем,
горке сузе лијући мећем се у јарем.
Сви се мени ругају и хулу сви кажу:
"Ето наша робиња!" - а бреме налажу.
Сербске моје границе и земље ридајут'
что храбри ми витези туд не пројезжајут.
Разорени градови сви пусти већ стали,
куле бојне српске све и дворови пали.
Ах, несрећа та моја до ада ме сведе,
свако веће зло своје спустив на ме седе.
Уви мени несрећној! Гди су цари моји?
Гди војводе преславне са храбрими воји?
Једна чада у Турској, а посвуда друга
стењут' љуто, жалосно - ах, прегорка туга!
По толикој ја слави и мојој храбрости,
поругана стала сам - о, моје жалости!
Сав се дух мој у мени прегорко вазмути,
терзајући с', утроба срце ми преврати.
Врази моји проклети мене преварише,
радост моју посљедњу навјек заточише.
Сви веће врази моји руками пљескајут,
хулно звижде на мене, а злобно глас дајут:
"То ли она преславна Сербија у свијету?
Сад слушкиња наша бист, дала с' нам под пету".

јејаже сини в различнија 
государства расјејали сја - 
чији су се синови по разним 
земљама расејали

терзати - тргати, кидати

враг - непријатељ

хулно - погрдно

уви (узвик) -  јао
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И сви моју пророци славу возљубили,
с чадми моји у ропству мене оставили;
добро опшче презрјевше, преко мене гледе,
само о том пекут се да славу насљеде.
Оружија сва моја враг мој затупио,
перо своје са мојом сабљом заоштрио;
у крв моју умаче, на ме злобу пише,
чада моја ногами газећ, злобом дише.
Потоке већ от суза лијет око моје,
јербо срце жалости испуштава своје;
изнемогла снага сва, пун је свак жалости,
јер сам се ја лишила моје све храбрости.
Добри моји синови ни у што сви стали,
оружија са плећи врагом дат морали;
сисе они змијеве сисати гоне се,
са свих страна вражије напасти боје се.
Восток, запад, полуноћ бојали се мене,
славне, храбре Сербије, бивше тогда једне;
а сад сједим жалосна, у ропству тужећи,
и за мојом храбростју прегорко плачући.
Помрачи се и вид мој, руки ослабили,
згубила сам и снагу, сасвим ме сатрли.
Славна моја сва храброст на Косову паде,
а тко ће ме утјешит, нејма тога саде.
Стреле своје на мене врази напрегоше,
очи моје и срце најпре избодоше;
покрај мене тко ходи слободно ме стреља,
шкрипе зуби на мене - то је свима жеља.
Косе моје на сабљу врази моји вијут
и ногама тлачу ме, а по лицу бијут;
чада моја прогоне, Марсу љуту дају,
и тим срцу мојему жалости задају.
Зубе су ми избили и одсјевки хране,
отрови поје мене и сине ми јадне;
и дан и ноћ труде се да у јаму своју,
ах, Сербије жалосна, баце душу твоју!
Гди су сад ближњи моји? И сестра остави,
сасвим мене презрјела, помоћи не јави.
Ах, Сербије пребједна! Сви тебе презрјели,
и сосједи и друзи већ те оставили.
Но и сами синови моји веће стали
јогунасти, свирепи, и тугу ми дали;

пећи се - бринути се, 
старати се

тлачити - газити
Марс - бог рата код 
старих Римљана
одсјевки - кукољ, 
трице, отпаци
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трзају ми утробу, сами се сви смели,
а не знаду у што се вјековјечно свели.
Шарке пушке и бритке сабље положили
пред ногама врагов си, имати мислили
каквог тиме покоја илити слободе,
но нејмајућ свог вожда, ништа не находе.
Ученија нејмаду, оружје згубили,
и врагами сатрени, себе помрачили;
у поданство пали свуд, у велике беде,
носе бреме велико, а јоштер не виде.
Цркве моје пропале от слободе своје -
утјесњени левити, жално срце моје!
Врази чада к трећему обору нагоне,
различними мукама к западу догоне.
Старешине све моје клоне се на страну,
сви, по мраку ходећи, мене саму јадну
остављају на муках, ах, жалости моја!
Ах, Сербије пребједна! Гдје надежда твоја?
Ризи с мене њекоји моји раздераше,
и нагу ме державним на срам објавише;
себи славе тражећи, мене удручајут,
само что державније јешчем м' зашчишчајут.
Тко ми може довољно жарких суза дати
ову моју несрећу довијека плакати?
Више нејмам надежде, развје моју жалост
сам ти, вишњи, о Боже, премјени на радост!

левит - члан племена Леви 
(код старих Јевреја) који је 
морао да буде свештеник; 
у римској цркви: помоћник 
свештеника

риза - свештеничка одежда, 
монашка хаљина
и нагу ме державним на срам 
објавише - и силнима на срам 
објавише
удручавати - тлачити, газити
державније јешчем м' 
зашчишчајут - само ме још 
Свевишњи штити
развје - једино, само

 ■ Захарија Орфелин, 
Славенскаја и 
валахијскаја 
калиграфија, 1778.

  Извор: Зaхaриja Орфeлин, 
Пeсмe, Нови Сад, Књижевна 
заједница Новог Сада, 1983.
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1. Плач Сербији је најзначајнија песма Захарије Орфелина и 
српског барока. Одреди тему и основне мотиве песме.

2. Песнички субјект је Србија која сагледава своју судбину и 
историјски положај. Зашто Србија плаче? Ко су виновници 
њене несреће и у чему су њихови греси? Пронађи одговарајуће 
стихове за своје тврдње.

3. Зашто је песма наишла на неповољан пријем у аустроугарским, 
руским и српским свештеничким круговима?

4. Прочитај текст о жанру плача из појмовника. Зашто је песма 
испевана у форми библијског плача? 

5. Одредите барокна стилска средства у овој песми (врсту 
стиха, строфе и епитете). Која реторска и стилска средства 
преовлађују?

6. Уочи градацију кроз целу песму и објасни је.
7. Прочитајте Доситејеву песму Востани Сербије и упоредите ове 

две песме. 

РАД НА ТЕКСТУ

ПОЈМОВНИК

Плач је средњовековни књижевни жанр близак тужбалици (за 
прототипове књижевне врсте узима се библијски Плач пророка 
Јеремије, па се зато често назива и јеремијада). У њему се оплакује 
смрт или погибија одређене личности или какав други трагичан 
догађај. Најчешће се саставља за време великих, колективних 
пораза и несрећа. У српској књижевности јавља се у оквиру већих 
прозних целина (житија, слова), а најпознатији су везани за косовску 
трагедију: Плач кнегиње Милице, код Данила III, два плача кнегиње 
Милице у Слову о кнезу Лазару, као и Плач за кнезом Лазаром 
Андонија Рафаила Епактита.

Пољски тринаестерац - стих српске писане књижевности, 
пореклом из пољске версификације, примљен посредством руског 
утицаја на наше песнике; трочлани стих, са цезуром иза седмог 
слога (4/3//6). Најчешће се јавља у римованим дистисима.



20

Славено-сербски магазин је литерарно-научни часопис којим се српска просвећеност 
укључила у духовно кретање Европе 18. века. У њему су сакупљени прилози морално-
-поучног и литерарног карактера, текстови у којима се расправља о разним предметима на 
популаран начин. Писмо Харалампију Доситеја Обрадовића постаће програмски наставак 
Орфелиновог часописа. Предговор овог часописа представља први манифест (програмски 
текст) у српској књижевности.

Славено-сербски магазин (Предговор - одломци)

Садашњи век дао је Европи толико мудрих људи да их сви остали до овог нису 
имали у толиком броју. На срећу садашњем људском роду! Још и више, јер ови људи нису 
самољубиви због тога што не спречавају друге љубитеље мудрости да им постану налик. То 
доказују толике многе академије наука у срећној Европи, а још више и безбројно мноштво 
премудро написаних и штампаних књига.

 Истина, и прије су постојала висока училишта, било је мудрих људи чија су учена дела 
и књиге донеле немалу корист; међутим, оне су користиле онима који су им подражавали у 
високој науци па још на латинском језику, како то доказују саме њихове књиге, а за оне, који 

нису могли пробати училишног млека, ако су то 
и желели јер за то нису имали средстава, није 
било нимало бриге. Напротив, људи данашњег 
времена брину се не само за процват школа и 
високих наука које опћенито служе друштву, већ 
и за сваког посебно, то јест за сваког од оних 
који нису могли да се школују, а имају велику 
жељу за знањем, праведно расуђујући да без 
тога личе на животиње, а сваки човек па и онај 
најподлије нарави то наравно треба ако неће да 
личи на бесловесну животињу.

За стварање такве опште и појединачне 
користи, употребљена су разна и најлакша 
средства. Раније су књиге и знања писани само 
латинским језиком, којег осим научника или оних 
који су га нарочито учили нико други није могао 
да разуме, што је свим љубитељима знања  
била немала препрека, због чега и нису могли 
да се наслађују својим жељама већ само једном 
читавог живота. А сад се за то користи властити 
језик. Књиге које целом друштву уопште и 
сваком појединачно могу да буду корисне 
пишу се и штампају у Немачкој на немачком, 
у Француској на француском, у Енглеској на 
енглеском, у Италији на талијанском, у Шпанији 

 ■ Захарија Орфелин, Славено-сербски 
магазин, 1768. године

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ
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на шпанском, као и у Руском царству на 
руском језику: једном речју, народ сваког 
језика има сада књиге на свом властитом 
(тј. оном којим говори) језику, изузимајући 
само мађарски и пољски народ који се држе 
латинског језика приклањајући се старом 
правилу.

 Прије садашњег века о свакој је 
ствари писано не само појединачно већ и 
тако широко да се једна [књига] састојала 
неретко од неколико томова, због чега су 
многи па и они који су знали латински ретко 
могли задовољити своју жељу јер није било 
сваком могуће да купи толику количину 
књига и то о једној ствари, док на друге нису 
могли ни да мисле. Сада мудри људи не 
мисле на властиту славу и похвалу, коју су 
претходни од својих широких и дубоких дела 
очекивали за себе, већ се брину да њихова 
похвала буде корист ближњег и усмеравају 
своју марљивост на што је могуће краћа и 
једноставна дела, да сваком оном ко буде 
желео њихову књигу не би било тешко да 
је разуме док ју чита. Они су веровали да 
ни такво средство неће довољно увећати општу корист. Тражили су начин да одједном 
задовоље сваког са свим оним темама које се налазе у разним посебним књигама и због 
тога требају и разно време за читање, што могу само они који о томе имају једнако знање. 
Они су у поштанске дане, недељно и месечно, почели да издају невелике књижице под 
разним називима, уврштавајући у њих различите теме, водећи рачуна о различитости 
читалаца, да би се свако нечим могао користити зависно од својих склоности и жеља. (...)

Ако то раде они народи код којих је главна брига друштва око школа и наука и где је 
толико много учених људи, зашто то не би било потребно да се ради и код народа који су у 
крајњој оскудици и с једним и с другим? Наравно да је потребно. Заиста, српски народ је од 
оних народа који су најспособнији за све науке, од духовних и грађанских  па војних и свих 
других до економије, трговине и осталих. На жалост недостаје му оних који би водили бригу! 
(...)

Већ смо рекли да је наше друштво веома мало; награде и камате не очекујемо ни од 
кога, већ хоћемо да наша камата буде општа корист тј. кад неко од овог нашег рада добије 
било какву корист ми ћемо већ бити потпуно награђени. Уосталом, будући да сваки од нас 
има своју домаћу економију, морамо непрекидно мислити и бринути о њој па због тога 
нисмо у стању да свим силама задовољавамо радозналост толиких многих читалаца чији 
ће број, очекујемо с временом бити велик. (...) 

 ■ Захарија Орфелин, Кнез Лазар, гравира 
из 1773. године
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Овом нашем најусрднијем предузећу, односно целом делу дали смо у заглављу име 
СЛАВЕНО-СЕРБСКИ МАГАЗИН. Разлог томе свако може лако погодити: јер како се у магазин 
с разних места скупљају земни плодови ради задовољења људских потреба кад за то 
дође време тако се може разумети и ово што смо напред рекли. Магазини за ствари имају 
разне прегратке ради спремања разних плодова; тако ће и овај имати своје одговарајуће 
прегратке означене латинским бројевима и сваки овај преградак ће садржавати посебне 
теме. Велики провинцијски магазини састоје се од неколико одељака, једнако тако ће се 
и овај наш издавати (док Бог дозволи) у деловима, а сваки део ће се састојати из не више 
од шест листова или табака. Ваља знати да ћемо, кад нека тема не буде могла стати у 
једно поглавље неког дела, на крају тог поглавља назначити да наставак те теме следи у 
наредном делу. (...)

 Наша је намера и у томе да све ствари које скупимо и објављујемо, и књижевне 
и некњижевне, свако може да разуме ма каквог био звања и схватања. Такођер ћемо се 
побринути и да оне радове који се покажу по изразима неразумљиви за неког српског 
читаоца исправимо по српски. Истина је да ми у оваквом послу немамо потребну 
савршеност, међутим одважавамо се са сваком смелошћу, надајући се да ће нам обзирни 
читалац, када разабре недостатак школа у српског народа, опростити наше погрешке и да 
ће рад и напори осталих љубазних патриота који у овоме имају више искуства допунити 
наше недостатке. Због тога смо сада најпре сваког хтели осмелити да пише и преводи на 
свом језику, како ко може и зна, не обазирући се на оне који због свог самољубља сакривају 
оно што знају, а налазе мане и негирају рад других. Нека свако има на уму ову пословицу:

На грешкама учимо.
  Захарија Орфелин, Предговор Славено-сербском магазину, 

Превео на савремени српски језик Боривој Чалић 
Љетопис, Загреб, СКД Просвјета, 2000.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Почетак нове српске књижевности, слажу се готово сви историјски 
прегледи, везан jе уз име и дело Захариjе Орфелина, jедног од 
наjзначаjниjих, али и наjнеобичниjих стваралаца које су Срби имали. 

Жеља за штампањем књига у правим штампариjама одвешће га 
у Венециjу. Тамо ће 1761, у штампариjи венециjанског Грка Димитриjа 
Теодосиjа објавити своjу песму Горестни плач славнија иногда Сербији, прво 
штампано песничко дело код Срба. Jедини познати примерак ове књижице 
изгорео jе 6. априла 1941. у Народноj библиотеци у Београду. Под насловом 
Плач Сербиjи обjавиће,  1762. или 1763, исту песму на jезику ближем 
народном. У посебним  књижицама штампаће у Венециjи и песме Тренодиjа, 
Сетованиjе, Песн историческа, те 1765. Мелодиjу к пролећу коjом, углавном, 
завршава  своj песнички рад. Његова поезиjа одаjе изграђеног песника 
добро упознатог са свим правилима песничког умећа. Песме су му ширене и 
преписивањем у рукописне песмарице па ће се, могућно jе, његов песнички 
опус и допунити. У једној таквој песмарици нађена је 1991. његова љубавна 
Песма новоначињена за грађанку госпођицу Ф.
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У Венециjи ради у Теодосиjевој штампариjи коjа у то доба 
доживљава наjвећи процват. Журећи да своjим сународњацима 
приближи достигнућа европске просвећености приређује, 1768, први 
и, нажалост, jедини броj Славено-српског магазина, првог српског 
и jужнословенског часописа. Орфелинов Магазин садржи поучне 
чланке, приповетке, песму - први сонет у српскоj књижевности, 
епиграме и преглед новообjављених књига – зачетке српске књижевне 
критике. Предговор овом часопису први jе програмски текст српске 
књижевности. У њему Орфелин излаже разлоге покретања и 
уреднички програм коjи jе дугорочни проjект културне политике, план 
наjпречих делатности у броjним областима. Износи рационалистичке 
мисли о  потреби световне културе на "сопственом jезику" и књига за 
свакога. Иако jе писао на славено-српском, Орфелин уочава и нужност 
употребе народног jезика у књижевности.  Без широког круга читалаца 
и сарадника али и без мецене коjи би му продужио живот Магазин jе 
био преурањен покушаj. И такав, он jе пресудно утицао да се ново доба 
српске књижевности почне рачунати од Орфелина.

 Орфелиново животно дело jе двотомна књига Живот Петра  
Великог, обjављена 1772. у Венециjи у две вариjанте - скромниjоj, 
анонимноj и луксузноj, потписаноj, са посветом Катарини Великоj. 

 Своjим целокупним опусом Орфелин jе поставио темеље 
рационалистичке и грађанске ориjентациjе српске културе. Сретна jе 
околност што се таj и такав стваралац нашао на њеном почетку, у доба 
када jе правила своjе прве модерне кораке. Зато као завет одјекују 
речи мудрога Доситеја: "Захарија Орфелина имe неће међу родом 
нашим заборавити се".

Боривој Чалић, Име као дукат

 ■ Захарија Орфелин, 
Славенскаја и валахијскаја 
калиграфија, 1778.

  Литература: Боривој 
Чалић, Име као дукат, 
Вуковар, Добра вода, 
2005; Боривој Чалић, 
Уз Предговор Славено-
-сербском магазину, 
Љетопис, Загреб, 
СКД Просвјета, 2000; 
Tихомир Oстojић, 
Зaхaриja Oрфeлин, 
Бeoгрaд, Пoсeбнa 
издaњa СКA, 1923; 
Лаза Чурчић, Књига 
о Захарији Орфелину, 
Загреб, Српско 
културно друштво 
Просвјета, 2002.
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КЉУЧНЕ РЕЧИ

плач,
пољски 
тринаестерац,
Славено-сербски 
магазин

Захарија Орфелин (1726–1785), песник, сликар, историчар, 
физичар, најзначајнија је појава у српској култури 18. века. Родио 
се у Вуковару, а умро на мајуру крај Новог Сада. Право презиме 
му је Стефановић, али се сам назвао Орфелин (претпоставке: 
француски израз за сироче, по француском медaљијеру или 
спајањем имена песника Орфеја и Лина). У младости је радио 
као учитељ. Мењао је занимања и места живљења, а последње 
године живота провео је у сиромаштву. Написао је десетак дужих 
песама, од којих је најзначајнија Плач Сербији (1761), која постоји 
у две верзије, народној и црквенословенској. Црквенословенска 
верзија Горестни плач је прво штампано дело код Срба. Године 
1772. издао је историјско дело Житије Петра Великог, прву 
словенску монографију о руском цару, у чијем лику је отеловио 
идеал просвећеног монарха. 

Захарија Орфелин је основао први часопис код Јужних 
Словена – Славено-сербски магазин (штампан у Венецији, 1768. 
године), који ће постати прва просветитељска књига у српској 
књижевности. Овај часопис доноси први програмски текст, први 
сонет, први епиграм, те зачетке књижевне критике у српској 
књижевности. Орфелин је аутор и првих уџбеника као и прве 
књиге о васпитању укуса Искусни подрумар.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

ЗАНИМЉИВОСТ

Прeмa писaним извoримa рoднa кућa Зaхaриja Oрфeлинa нaлaзилa сe нa крajу Mилoвoг 
брдa у Вукoвaру. Oрфeлинoви рoдитeљи дoсeлили су сe у Вукoвaр из Пaчeтинa нeпoсрeднo прe 
њeгoвoг рoђeњa. Кућa je билa скрoмнa, oд дрвeтa, сaзидaнa oд грaђe дoпрeмљeнe из Пaчeтинa 
и пoкривeнa трскoм кojу су Oрфeлинoви рoдитeљи пoсeкли у риту пoрeд Вукoвaрa. У oвoj кући 
рoђeн je 1726. гoдинe Зaхaриjа Oрфeлин. Имe je дoбиo пo пaрoху сaбoрнoг хрaмa Свeтoг Никoлaja 
у Вукoвaру, Зaхaриjу Дaмjaнoвићу. Maли Oрфeлин крштeн je у oвoм хрaму oдмaх пo рoђeњу. Oтaц 
Oрфeлинoв, Joвaн, биo je дунђeр (зидар) у Вукoвaру и рaдиo je нa изгрaдњи нoвe црквe Свeтoг 
Никoлaja, фрaњeвaчкoг сaмoстaнa, црквe Свeтoг Joсипa, двoрцa Eлц и других вукoвaрских 
здaњa тoгa врeмeнa. Oрфeлин je у Вукoвaру зaвршиo прaвoслaвну српскo-рускoслoвeнску шкoлу 
кoд учитeљa Tимoфeja Лeвaндoвскoг. Пoхaђao je упoрeдo и лaтинску шкoлу при фрaњeвaчкoм 
сaмoстaну кoд мaгистeрa фрaтрa Aнгeликa. Књигe je пoзajмљивao из привaтнe библиoтeкe Пeje 
Пaунoвићa. Пoсeбнo су гa интeресoвaлe књигe o Србиjи. У Вукoвaру, нa Mихoљскoм вaшaру 1741. 
гoдинe, трoшeћи пoслeдњe нoвчићe у џeпу, купуje свojу прву књигу Стeмaтoгрaфиjу Христифoрa 
Жeфaрoвићa. Приликoм урeђeњa сaбoрнoг хрaмa Свeтoг Никoлaja и  римoкaтoличких цркaвa 
Свeтoг Joсипa и Свeтoг Рoкa, Oрфeлин сe упoзнaje сa тeхникaмa oсликaвaњa и грaђeњa oвих 
бaрoкних грaђeвинa. Зaпoшљaвa сe кao писaр при Цaрскoj вeликoj кoмисиjи зa рaзгрaничeњe 
Аустриjскoг цaрствa oд Вojнe грaницe. Нaкoн успoстaвљaњa Жупaниje срeмскe, Oрфeлин кoнкуришe 
зa службу у Жупaниjи, aли иaкo нajбoљи нa кoнкурсу, oдбиjeн je oд стрaнe жупaнa Maркa Пejaчeвићa. 
Рaзoрaчaн прихвaтa сe пoслa писaрa кoд купeцa Пeje Пaунoвићa и пoдучaвa вукoвaрске ђaке, a 
пoтoм нa пoзив eпискoпa срeмскoг Висaриoнa oдлaзи у Нoви Сaд, гдe зaпoчињe учитeљску службу.
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НАУЧИЛИ СМО

Барокне тенденције у српској књижевности

  У историји српске књижевности бароком се означавају књижевне 
и уметничке појаве од краја 17. века до седамдесетих година 18. 
века. 

  Преокрет у српској историји и култури наступио је са Великом 
сеобом Срба 1690. године, након које ће се центар српског 
политичког и културног живота преместити у Хабзбуршку 
монархију. 

  Положај Срба досељених у Хабзбуршку монархију заснивао се на 
царским привилегијама (повластицама).

  Једна од најважнијих културних тековина тог периода јесте 
употреба више књижевних језика: поред српскословенског 
језика, користе се рускословенски и народни језик. Крајем седме 
деценије 18. века настаје славеносербски језик као мешавина 
рускословенског и српског народног језика. 

  Основне теме и мотиви барокне књижевности су: пролазност, 
смрт, човекова борба између побожности, чисте савести и грешног 
живота, варљива срећа. 

  Главна стилска средства су развијене алегоричне слике и 
метафоре. 

  Од жанрова најзаступљенији су ламент – тужбалица (над пропашћу 
Србије и Београда),  панегирик – јавни говор (писан у славу 
Немањића, српских светитеља и историјских личности) и беседе. 

  Једна од најважнијих културних тековина тог периода јесте 
увођење народног језика у књижевност, што српске барокне 
писце чини претходницом Вукове језичке реформе. 

  Најзначајнији српски писци код којих се запажају барокне 
тенденције јесу: Кипријан Рачанин, Гаврил Стефановић Венцловић, 
гроф Ђорђе Бранковић, Захарија Орфелин и Јован Рајић. 
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 ■ Ана Репић Кречковић, Велика школа

Књижевност епохе 
просвећености



27КЊИЖЕВНОСТ ЕПОХЕ ПРОСВЕЋЕНОСТИ

Просветитељство – реформаторски 
покрет у Европи

Епоха просвећености је духовни и интелектуални покрет који се 
формирао у Европи крајем 17. века и трајао током 18. века.       

    У другој половини 17. века, међу образованим Европљанима 
појавила се тежња за проналажењем разумних објашњења за све 
појаве у природи и у људском животу. Основне идеје просвећености 
су напуштање религиозног погледа на свет и обраћање разуму као 
једином критеријуму спознања човека и друштва. Оне су означиле 
човеков покушај да о свим стварима и појавама суди на основу 
свог размишљања и искуства, а да одбаци мистична објашњења и 
тумачења Цркве о човеку, свету и Богу.

Схватање да се истина може сазнати само помоћу разума, 
а не кроз религијско откровење и божанско искуство, назива се 
рационализам (лат. ratio – разум). Просветитељи су сматрали да ће 
просвећеност и образовање донети срећу човечанству. Веровали 
су у напредак, у то да се историја цивилизације креће ка будућности 
у којој ће нестати неправда и друштвена неједнакост. Главни 
носилац просветитељства је грађанство (у сукобу са феудалцима), 
али и поједини владари (Фридрих II, Јосиф II, Катарина Велика) - 
просвећени апсолутизам. Друштвени закони се ослобађају верских, 
традиционалних и традицијских условљености, школа се одваја од 
Цркве, укидају се бројни манастири и критички се разматра Библија. 
Просвећеност је, као духовни покрет, имала више циљеве и идеале: 
слободу, благостање, мир, верску и националну толеранцију, социјалну 
правду, одбацивање политичких и религиозних догми.  

Епоха просвећености обухвата европску филозофију, 
књижевност и уметност и део је већег историјско-културног периода, 
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који се назива „век разума”.  Програмом просвећености сматра 
се чланак немачког филозофа Имануела Канта – Одговор на 
питање: шта је просвећеност, објављен 1784. године. Најважнији 
идеали просвећености су: слобода, напредак и универзалност. За 
просветитеље – интелектуалце и мислиоце, „век разума” је значио 
ослобођење од традиције, ирационализма, сујеверја и тираније, као 
и, како се веровало, свих тековина историјског периода названог 
„мрачни средњи век”.

Култ разума, знања, слободе и рада умањио је утицај религије 
и Цркве, али и аристократије, чиме су просветитељи припремили 
плодно тло за идеје француске Декларације о правима човека и 
грађанина, односно Француске буржоаске револуције и америчке 
Декларације о независности. 

Колевка просветитељства је Енглеска, али се овај духовни 
покрет проширио на Француску, Немачку, Русију и друге земље 
Европе. Водећи енглески мислиоци Исак Њутн, Томас Хобс, 
Дејвид Хјум, Џон Лок, заједно са холандским филозофом Барухом 
Спинозом и немачким филозофом Готфридом Лајбницом, 
изградили су темеље рационализма и даљег развоја епохе 
просвећености.  

Основна идеја просветитељских филозофа била је да се човек 
рађа по природи добар и да му је душа чиста као "неисписани лист 
хартије", "празна плоча" (лат. "tabula rasa"), а да од искуства зависи 
како ће та хартија бити исписана. Отуда просветитељи у правилном 
васпитању виде главно средство за формирање човеково и за 
разумно уређење и његовог живота и друштва. Школа и просвета 
имају за човеково и народно благостање највећи значај, те су зато 
популарно-научни и дидактички списи најпреча народна потреба 
и најзначајнији дуг писаца према своме народу. Лепа књижевност 
мора не само забављати него и поучавати. У књижевности долази 
до успона дидактичких, сатиричких, критичких и моралистичких 
жанрова (басна, афоризам, епиграм, образовни роман). Како се 
путовање сматрало веома корисним обликом стицања знања и 
људског усавршавања развијали су се путописи, али и поучни списи, 
расправе, трактати, разговори и изреке. 

Просветитељи су сматрали да сви људи имају природна права, 
која стичу рођењем, а то су: право на живот, слободу и једнакост. 
Идеја природног права значила је да су све разлике међу људима 
(између богатих и сиромашних, владара и подређених, аристократа 
и простих људи) биле утврђене вољом људи, а не Божјом вољом, 
како се веровало до 17. века. Многи су просветитељи потпуно 
одрицали постојање Бога (атеизам), а било је и оних који су 
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веровали да је Бог створио свет (деизам – Бог је створио свет, али 
се потом све догађа по законима природе, без Божјег утицаја на 
историју човечанства). У то доба јавља се и такозвана религија 
срца, по којој се присуство божанског бића осећа, а не сазнаје путем 
размишљања. 

Просветитељске идеје присутне су у стваралаштву енглеских 
писаца Данијела Дефоа (1661–1731), Џонатана Свифта (1667–1745), 
немачких писаца Јохана Волфганга Гетеа (1749–1832) и Фридриха 
Шилера (1759–1805).  

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Француски филозоф Дени Дидро (1713–1784) осмислио је 
начин да обједини сва сазнања до којих су дошли Европљани у 
18. веку. Он је окупио најугледније мислиоце, филозофе, писце и 
научнике: Волтера, Шарла Монтескјеа, Жан Жак Русоа и осмислио 
речник који је добио назив Енциклопедија (грч. enkyklios – кружно, 
paideia – знање, enkyklios paideia – целовито знање). Енциклопедија 
или Универзални речник уметности и науке (1751–1780) била је прва 
научна енциклопедија у којој су сакупљена сазнања из области 
физике, математике, природних наука, економије, политике и 
уметности. 

РАД НА ТЕКСТУ

Који временски период обухвата епоха просвећености? Наведи 
основне одлике овог периода.
Објасни какво филозофско схватање представља рационализам.
Шта је Енциклопедија? У чему је значај прве објављене 
Енциклопедије? Данас постоји издање Енциклопедије објављено у 
електронском облику. Тако је просветитељска енциклопедија ушла 
у електронску епоху новог века, као јединствено културно добро. 
Потражи у енциклопедији један од појмова које си први пут чуо/-ла у 
овој лекцији и наведи шта си занимљиво и важно сазнао/-ла.
Ко су најзначајнији представници просветитељства?
Обнови знања о историјским дешавањима у Европи с краја 17. 
и из 18. века. Под којим геслом је вођена Француска буржоаска 
револуција?

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  
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ЗАНИМЉИВОСТ

Сентиментализам је књижевни правац зреле просвећености 
(франц. sentiment – осећање). Настао је у Енглеској. Овај правац је у први 
план стављао емоцију и машту, а не разум. Најзначајнији представници 
сентименталистичке књижевности, која је славила осећајност и 
маштовитост, били су Лоренс Стерн и Жан Жак Русо. Паралелно 
са сентиментализмом настаје још један стил – рококо. Одликују га 
декоративност, богатство украса и необичност облика. 

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Француски писац и филозоф Жан Жак Русо (1712–1778), творац је 
једног од програмских текстова епохе просвећености – О друштвеном 
уговору (1762). Русо је сумњао у култ науке, као и у оптимистичну веру 
о напретку друштва. Разуму је претпостављао срце и осећајност: „Ум је 
створио човека, али у животу њиме руководи осећајност.” 

Насупрот Русоу, Рене Декарт, француски математичар и филозоф, 
сумњао је у свакодневно сазнање, сматрајући да осећања могу да 
обману и да само разум може разликовати истину од илузије. Разум, 
по Декартовом убеђењу, служи као полазна тачка сваког сазнања. Овај 
закључак је формулисао сентенцом: „Мислим, дакле, постојим” (лат. Cogito 
ergo sum), која је постала најважнија идеја рационализма.

  Литература: Алаида 
Асман, Метаморфозе 
нововековног појма 
образовања, Београд, Реч, 
бр.60/5, 2000.

 ■ Жан Батист Симеон 
Шарден, Васпитачица

КЉУЧНЕ РЕЧИ

епоха просвећености, 
просветитељство, 
рационализам, 
сентиментализам, 
рококо
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Просветитељство у српској 
књижевности

Књижевна делатност у духу идеја и тежњи европске 
просвећености, појављује се код Срба крајем 60-их година 18. 
века, да би 80-их година, с појавом Доситеја Обрадовића, на тим 
основама израстао покрет који је дао печат читавој српској култури 
у последњим деценијама 18. и почетком 19. века. Просветитељство 
се, у српској књижевности, развијало у знаку политичких реформи 
аустријске царице Марије Терезије и њеног наследника цара Јосифа 
II. Аустрији није одговарала културна и религиозна окренутост Срба 
ка Русији, па је зато предузела реформе којима је омогућила да се 
Срби уклопе у друштвено-политички и културни живот монархије. 
Терезијанско-јозефинске реформе укључивале су укидање 
манастира, наметање новог календара и реформу школства. Један 
од најважнијих закона је Патент о верској толеранцији Јосифа II, 
документ којим је православној вероисповести призната једнакост 
са католичком вером. 

Преко јозефинизма Срби се укључују у широки покрет 
европске просвећености: демократизација културе, филозофска 
критика стварности, оријентација на морална и политичка питања, 
слављење науке и знања као светлости која треба да донесе срећу 
човечанству, те осуда верских гоњења. Просветитељски програм 
српских писаца био је посвећен искорењивању предрасуда, незнања 
и неписмености, реформи азбуке, увођењу народног језика у 
књижевност, потом, одвајању грађанске ћирилице од црквене, 
критици ружних и нездравих народних обичаја, попут сујеверја, 
просјачења и нерада, борби за верску толеранцију и за равноправни 
положај жене у породици и њено право на образовање. 

Већ при првим непосредним додирима с Европом, српска 
књижевност стиче свест о потреби романа. Више од свих других 
модерних врста он је присутан у Доситејевом делу. Доситејева 
пропаганда романа, изражена кроз прве преведене романе, није 
остала без утицаја на стварање оригиналног романа, чији се огледи 
јављају врло рано, у сам освит 19. века. На његовим почецима 
стоје два писца, оба из круга Доситејевих следбеника, Атанасије 
Стојковић, који је написао први роман у српској књижевности 
(Аристид и Наталија) и Милован Видаковић, који је написао седам 
романа (Усамљени јуноша, Љубомир у Јелисиуму и др.). 

 ■ Марија Терезија

 ■ Јосиф II



32

Развој драме тесно је повезан с развојем позоришта. Нову 
епоху у историји српског театра отвара Јоаким Вујић.

Ни у драми као ни у роману ова епоха није нам оставила 
у наслеђе значајна уметничка остварења. Њен је стварни 
допринос у рецепцији основних модерних жанрова, којих није 
било у нашој старој литератури, јер ће у њиховим оквирима тећи 
књижевно стварање у наредним раздобљима, све до данас. Шире 
посматрано, просветитељство је за Србе правац којим потврђују 
своју припадност западноевропској култури, успостављену у 
епохи барока. Управо нас је Доситеј, који је својим делом засновао 
српску новију књижевност, на најбољи начин увео у круг европске 
књижевности. 

 ■ Боривоје К. Раденковић, Доситеј отвара Велику школу

  Литература: Јован 
Деретић, Историја српске 
књижевности, Београд, 
Просвета, 2002; Милорад 
Павић, Рађање нове српске 
књижевности, Београд, 
Српска књижевна задруга, 
1983. 

Одреди временски оквир трајања просветитељства у српској 
књижевности. 
Шта одликује просветитељство у српској књижевности?
Наведи најважније позитивне промене у српској култури у 18. 
веку.
Која личност даје печат епоси српског просветитељства?

1.  

2.  
3.  

4.  

РАД НА ТЕКСТУ
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Доситеј Обрадовић

Писмо Харалампију

Љубезни
Харалампије,
здравствуј! Христос воскресе!

Нећу ја чекати да прођу две године, за одговорити чловеку 
љубезнику и пријатељу, каконо ти неки обичавају. Ја би(х) ти 
био, нама(х) по пријатију твојега писма, отписао, да нисам судио 
за боље чекати да прође време плача и сетовања, време глада 
и уви викања, једним словом, време великога поста, кад пасуљ 
царствује и његова сестра сочивица, гра(х) и купус земљом 
управљају. 

Ево време златно и весело, 
Кад нам није забрањено јело! 
Евангелска царствује свобода, 
Збацивши јарам с чловеческог рода. 
Давид пророк у тимпане свира 
Нек поп више у триод не дира. 

Пентикостар, књига превесела, 
Поје Христа спаситеља дела. 
Деца хлебац у јајца умачу 
И с јагањци по травици скачу. 
Српске кћери младе на удају, 
Цвеће беру, венце сплетавају; 
Са ружицом прси своје красе 
И веселе узвишују гласе: 
На похвалу римскога цесара, 
Аустријског двора господара. 
ЈОСИФЕ ФТОРИ, мили владетељу, 
Сунце света и благодетељу! 
Блажена мајка која ТЕ родила, 
Света сиса која ТЕ дојила! 
Минерва је, богиња мудрости, 
Просветила ТВОЈ дух од младости; 
Те ми с ТОБОМ на престолу седи, 
Из ТВОЈИ Х  уста Астреја беседи, 
Која по земљи давно с ТОБОМ ходи. 
А сад своје плане производи. 

Харалампије – Харалампије 
Мамула, парох у цркви Светог 
Спиридона у Трсту, пријатељ 
Доситејев. Харалампије је 
монашко име, веома ретко у 
хришћанском свету и значи 
„човек који сија од радости”.
Писмо Харалампију се може 
тумачити и као планирани 
предговор за књигу коју 
Доситеј најављује, за Совјете 
здраваго разума.
пријатије – приспеће, примање
сетовање – туговање
уви викање – кукање 
(Х) – Слово „х” Доситеј ретко 
користи јер глас „х” није 
био уобичајен у говорном 
српском језику пре Вука 
Караџића. У тексту се 
слово „х” јавља на местима 
где га Доситеј користи 
(Харалампије, Христос, хвала), 
док је заградама назначено 
одсуство знака у изворном 
тексту.
тимпан – музички инструмент 
триод – црквена богослужбена 
књига
Пентикостар – Петокњижје, 
црквена књига 

Астреја – грчка богиња правде   
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О, ВЕК ЗЛАТНИ! О, слатка времена! 
Кад је општа љубов ужежена! 

Срећне смо ми, срећне, кћери српске 
И све девојке влашке и маџарске: 
Нећемо се више бојат манастира 
Нит божијег одрицати мира, 
Љубов чисту нећемо гасити, 
Нит јестества законе газити. 
Благо нама, ми ћемо бит мајке 
И рађати ЦЕСАРУ јунаке. 
За сав род наш ми ћемо Г’ молити, 
Са сузами ЊЕМУ говорити: 
Светла круно, ЈОСИФЕ ВЕЛИКИ, 
Простри милост ТВОЈУ на род српски, 
Обрати лице и ТВОЈ поглед благи! 
На дедова ТВОЈИ(Х) народ драги. 
На Сербију бедну, и на Босну, 
Које трпе работу несносну. 
Буди подобан неба господару, 
Дико света, ПРЕСВЕТЛИ ЦЕСАРУ! 
Излиј на свет превисоке даре: 
Подај Болгаром њи(х)ове бољаре, 
ТВО(Ј)ИМ Србљем витезове старе 
и Грецији њејзине Пиндаре.

Ово сам време чекао да ти весео, весело, веселом пишем, 
јављајући ти да се здраво находим и мирно живим, нејмајући 
никаква посла с Фрушкогорци нит са Светогорци, каноти ви 
тамо. Тако су те греси твоји постигли; и да нисам се ја зато 
молио, горим би путем прошао него си. Знаш ли како си са мном 
управио кадно прођо(х) последњи пут преко Треста? Иди у 
Венецију, пак се опет врати, пак ћемо тако и онако урадити. Ја ти 
верова(х) све, од точке до точке. Ко не би Србину веровао? Пак 
ти одо(х) шетати се по граду на води; пак ти поарчи(х) све што 
имадо(х); пак ти се врати(х) го наг као мали прст, с пуном кесом 
надежде. После шта је било, знаш, није потреба да ти поведам; и 
да срећа не донесе господина Варлаама, прошао би(х) куд нисам 
мислио. Ето ти твој посао! Пак хоћеш да ти бољи после мене 
дође. Ај, ај, мој Хорваћанине, видиш ли што примисал неба чини! 
Послати такога који ће ти хака доћи: и опет ти кажем да нисам 
се ја за те молио, горе би прошао. Но гледај те ми пошљи за моје 

јестество – природа

бољар – господар

Трест – Трст 
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молитве један саландар новаца: знаш добро да су молитве за 
новце. Ако ли пренебрежеш, тешко теби! Окренући требник 
наопако, одмолићу се, даћу ти један катрамунаћ и анатему, пак 
ће ти доћи један проигуман и два заклета старца на врат, те ћеш 
огра(ј)исати како ниједан мајчин син. Дајем ти на знање, друже 
мој, да сам прешао из Хале у Лајпсик за слушати и овде што 
учени људи говоре; гди намеравам пребивати најмање једну 
годину; и мислим с помоћу бога, и којег доброг Србина, дати на 
штампу, с гражданскими словами, на наш прости српски језик, 
једну књигу која ће се звати „Совјет здраваго разума”, на ползу 
мојега рода, да ми није залуду мука и толико путовање. Моја 
ће књига написана бити чисто српски какогод и ово писмо, да 
је могу разумети сви српски синови и кћери, од Црне Горе до 
Смедерева и до Баната. 

Ја добитка од моје књиге никаква не иштем, само да се 
хоће толико новаца наћи да типограф плаћен буде. Он досад 
није никакву српску књигу на штампу издао, зато сумњава се 
предузети је на свој трошак: не знајући какву ће срећу књига 
имати. Уздам се да ће се наћи који својему роду добра желатељ, 
Сарајлија и Требињанин, Новосађанин и Осечанин, да пошље 
овде типографу по неколико дуката: за дати му дрзновеније, и 
показати му да се находе људи који желе, што добро, српски, на 
штампи видити. А ко што дâ, неће штетовати. Јер ће примити 
толико књига колико износи сума коју положи. Ја уверавајући 
да ће књига моја бити весма полезна, не мислим у том себе 
хвалити, но оне људе од који(х) сам што добро научио: из којих 
премудри(х) књига француски(х), немецки(х) и талијански(х), 
најлепше мисли као цвеће избирати намеравам и на наш општи 
језик издати. Нудер обазри се, не би ли и ту кога нашао, који 
би изволио соопштник општеполезнога дела бити; кажи му, да 
што је год Србаља, од Адријатическога мора до реке Дунава, сви 
ће га похвалити. Слатка је утеха надати се да ћеду наша имена 
живити, и мила нашему роду бити, за добро које смо му учинили 
до они(х) сами(х) далеких(х) времена кад се наше кости у прах 
обрате. По много хиљада година српска ће јуност нас помињати 
и наша ће памет последњим родовом мила и драга бити. Нека 
само окренемо један поглед на народе просвештене целе 
Европе: у садашњем веку сви се народи силе свој дијалект у 
совршенство довести; дело весма полезно! будући, да кад учени 

саландар – мањи поклон 
манастиру 
Окренућу требник наопако – 
молитва натрашке, што би 
значило – клетва
катрамунаћ – проклињање 
анатема – проклетство 
ограјисати – настрадати
С гражданскими словами – 
грађанско писмо, за разлику 
од црквенословенског
Лајпсик – Лајпциг 
полза – корист   

типограф – штампарски 
радник, слогослагач, графичар

соопштиник – достављач

јуност – младост 
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људи, мисли своје, на општему целога народа језику пишу, онда 
просвештеније разума и свет ученија не остаје само при онима 
који разумевају стари књижевни језик, но простире се и достиже 
и до сељана, преподавајући се најпростијему народу и чобаном, 
само ако знаду читати. А колико је ласно на свом језику научити 
читати! Коме ли неће се милити, мало труда предузети за 
научити читати, читајући што паметно и разумно и врло ласно 
разумевајући оно што чита? Знам да ми може ко против рећи: 
да ако почнемо на простом дијалекту писати, стари ће се језик у 
немарност довести, пак мало-помало изгубити. Одговарам: која 
је нами корист од једног језика, којега, у целом народу, од десет 
хиљада једва један, како ваља, разуме, и који је туђ матери мојеј 
и сестрам? 

- Нек науче - то је ласно рећи, али није учинити. Колико је 
они(х) који имаду време и способ за научити стари књижевни 
језик? Врло мало! А општи прости дијалект сви знаду и на њему, 
сви, који само знаду читати, могу разум свој просветити, срце 
побољшати и нараве украсити. Језик има своју цену, од ползе 
коју узрокује. А који може више ползовати него општи целога 
народа језик? 

Французи и Италијанци нису се бојали да ће латински 
језик пропасти, ако они почну на своји језици писати: како и 
није пропао. Неће ни наш стари пропасти, зашто учени људи у 
народу всегда ће га знати, и с помоћу старога, нови ће се от дан 
до дан у боље состојаније приводити. Москаљи све своје најбоље 
књиге на свом дијалекту с гражданским словам штампају. Само 
простота и глупост задовољава се все[г]да при старинском 
остати. Зашто је друго Бог дао човеку разум, расужденије и 
слободну вољу, него да може расудити, распознати и изабрати 
оно што је боље? А шта је друго боље, него оно што је полезније? 
Што год не приноси какову либо ползу, нејма никакве 
доброте у себи. Зашто би се дакле ми Србљи сумњавали, у 
таковом и толико полезном и похвале достојном делу, прочим 
славним народом сљедовати? Није мања част света у којеј се 
славеносрпски језик употребљава него земља Француска илити 
Инглеска; искључивши врло малу различност која се находи у 
изговарању, која се случава и свим другим језиком. Ко не зна 
да житељи чрногорски, далматски, херцеговски, босански, 
сервијски, хорватски (кромје мужа), славонијски, сремски, 

стари књижевни језик – то је 
био рускословенски
ласно – лако 

нарав – карактер 

всегда – увек 
и с помоћу старога… – 
За разлику од Захарије 
Орфелина, који је сматрао 
да је потребно задржати два 
језика – црквени и народни – 
Доситеј верује да „стари” језик 
може да помогне у богаћењу 
народног као књижевног 
језика (називима за појмове 
који не постоје у народном 
језику).
Москаљи – Руси  
расужденије – расуђивање, 
разум 
прочи – други
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бачки и банатски осим Вла(х)а, једним истим језиком говоре? 
Говорећи за народе који у краљевствам и провинцијам живу, 
разумевам колико грчке цркве, толико и латинске сљедоватеље, 
не искључавајући ни саме Турке, Бошњаке и (Х)ерцеговце. 
Будући да закон и вера може се променити, а род и језик никада. 
Бошњак и (Х)ерцеговац Турчин, он се Турчин по закону зове, а 
по роду и по језику, како су год били његови чукундедови, тако 
ће бити и његови последњи унуци Бошњаци и (Х)ерцеговци 
догод Бог свет држи. Они се зову Турци док Турци том земљом 
владају, а како се прави Турци врате у свој вилајет откуда 
су произишли, Бошњаци ће остати Бошњаци и биће што су 
њи(х)ови стари били. За сав дакле српски род ја ћу преводити 
славни(х) и премудри(х) људи мисли и совете: желећи да се сви 
ползују. 

Моја ће књига бити за свакога који разумева наш језик и 
ко с чистим и правим срцем жели ум свој просветити и нараве 
побољшати. Нећу нимало гледати ко је кога закона и вере, нити 
се то гледа у данашњем веку просвештеном. По закону и по 
вери сви би људи могли добри бити. Сви су закони основати 
на закону јестества: ниједан закон на свету не вели чини зло, 
и буди неправедан; но напротив, сви што и(х) је гођ од стране 
божије налажу и заповедају: ником никаква зла не творити, 
добро творити и љубити правду. Бог је сама вечна доброта и 
правда; што год није добро и праведно, није од Бога. А зашто, 
дакле, у сваком закону има зли(х) и неправедни(х) људи? Није 
тому закон узрок, него неразумије, слепота ума, покварено, 
пакостно и зло срце и преко мере љубов к самом себи. Ово су 
извори из који(х) извиру све страсти које узнемиравају род 
человечески, и које чине да човек на човека мрзи, један другога 
хули, гони, удручава, озлобљава, проклиње, у вечну муку шиље 
и врагу предаје; а што је најгоре, под именом вере и закона, 
превраћајући и толмачећи закон свој по злоби и по (с)трасти 
срца свога. Кад ће нестати мржење и вражба на земљи! Кад 
ће срце наше доћи у своју природну доброту, да у лицу сваког 
себи подобног чловека позна брата свога! Нит мислећи нити 
питајући које је вере и закона? Оне у којеј га је Бог изволио да 
се роди као и ти у твојој. Које је вере? Оне које би и ти био, да 
си се у истој родио, ако би поштен човек био. С чијом вољом 
и допуштењем људи се плоде и рађају, расту, живу и сладости 

сљедоватељ – следбеник 

Будући да закон и вера може 
се променити, а род и језик 
никада – Доситеј мисли да 
религије раздвајају народе и 
одбацује их као критеријум 
националне припадности.

вилајет – покрајина, 
провинција у Турској; земља, 
завичај

удручавати – тиштати, 
притискати

мржење – мржња
вражба – непријатељство 
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овога света уживају у сваком роду и племену, у свакој вери и 
закону? С божјом. Дакле, шта би ми хотели, да смо паметнији 
и бољи од Бога? Оно што Бог допушта и хоће, то ми нећемо! О, 
наше детињске памети! Браћо људи, познајмо једанпут нашу 
неправду! Како можемо ми изискавати од други(х) оно исто, 
које, кад други од нас изискавали, велика би нам се неправда 
чинила. Познајмо једанпут сву силу ови(х) речи, просте су и 
блажене и не требују никаква толмачења. Што год хоћете да вам 
чине други људи, чините и ви то њима. А шта би ми ради да нам 
други чине? Да нас пуштају с миром живити у нашем закону, 
да нам не чине никаква зла, да нам опраштају наше слабости и 
погрешке, да нас љубе и поштују, и да нам помогну у потреби 
нашој. То исто и ми смо дужни свима људма на свету. Ово је сав 
закон и пророци. Свака наука која је овој противна, узнемирује 
људе: узрокује вражбу и свако зло; сљедователно није од Бога: 
зато дакле ја ћу писати за ум, за срце и за нарави чловеческе, за 
браћу Србље, којега су год они закона и вере. 

Ја сам искуством познао жељу, љубов, усердије и ревност 
господара Новосађана и Осечана, и у Далмацији Сарајлија 
и Херцеговаца, како горећим срцем желе науку својој деци; 
нигди нисам био гди нису ме желили и устављали. Како би(х) 
ја дакле могао одговорити на љубов и пријазност мојега 
љубезнога рода, разве трудећи се колико могу за просвештеније 
јуности? А то што желим, никако боље не могу учинити, него 
преводећи на наш језик златне и прекрасне мисли учени(х) 
људи: и таковим способом и родитеље у њи(х)овом благом 
намеренију укрепљавајући, и у срцам младости српске небесни 
и божествени огањ ко ученију и к добродјетељи возжигавајући, 
и свет разума чак до прости(х) сељана и до сами(х) пастирски(х) 
колиба разширујући. У садашње срећно време, зраци ученија и 
философије до татарски(х) граница досежу. Не могу премучати 
овде велико старање благородни(х) бољара молдавски(х) за 
воспитаније и науку њи(х)ове деце: нејма сад младић у Јашу 
који не зна, осим свога језика, јелински и француски, многи, 
латински и талијански. Над свима обаче вечне славе и похвале 
достојни љубоучњејши и преизрјадњејши господин ЛЕОН 
ЋИУКА, епископ романски у Молдавији, којага усердије к науци 
и љубов к отечеству није могуће довољно описати. На другом 
месту нећу изоставити прилику за описати на шире овога 

усердије – усрдност, љубав, 
добра воља 
ревност – марљивост

пријазан – љубазан  
разве – осим

возжигавати – запалити  

премучати – прећутати

јелински – грчки

љубоучњејши – онај ко 
испољава љубав према учењу, 
усавршавању
отечество – отаџбина
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славнога мужа; овде само толико назначујем да он епископом 
будући, француски језик изучио, преизрјадну библиотеку 
с многим трошком саставио, различне књиге на свој језик 
превести дао и сад намерава Оксенстерна „Театар пoлитически” 
и „Телемаха” с(а) својим иждивенијем на штампу издати и свом 
отечеству поклонити. Ево ти, брате, моје намереније у Лајпсику. 
Нама(х) ћу преузети дело, колико ми допусти моја наука, будући 
да у колегије не престајем ходити. Ти гледај те распошљи 
неколико од ови(х) писама којекуда. Време ће ме научити 
јесам ли се у мојеј надежди преварио: ако ли и то буде, нећу се 
уплашити, нити ћу, оно што је с моје стране могуће, изоставити. 
Мени ће преко мере плаћено бити кад когод од мога рода рекне, 
кад нада мном зелена трава нарасти: 

Овде лежу његове српске кости, он је љубио свој род, вечна 
му памет. В прочем, ти ми здрав буди, љубезни Хорваћанине. 
Поздрави ми с Христос воскресе господаре Војновиће, Ризниће и 
Куртовића и проче Сарајлије и Мостаране. 

У Лајпсику, на 1783. 
априла 13. 

Твој брат и слуга 
 Доситеј Обрадович

 

С којом намером Доситеј пише писмо пријатељу Харалампију 
Мамули? 
Које просветитељске идеје препознајеш у Писму Харалампију? 
Какви су Доситејеви ставови о вероисповести, језику 
(црквенословенском и народном), човековој доброти и извору зла у 
свету? 
Једна од најважнијих идеја коју Доситеј износи у Писму Харалампију 
јесте идеја нације. Објасни на основу примера из текста који 
критеријуми одређују српску и сваку другу нацију. Које народе 
Доситеј доживљава као „сав српски род”?
Размисли која је Доситејева реформаторска мисао од Писма 
Харалампију начинила програм модерне српске књижевности. 
Пронађи одломак којим ћеш илустровати свој став.
Запази какву „ползу” (корист) српском народу доноси Доситејев рад 
на превођењу европских књижевних и филозофских текстова. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Оксенстерн – шведски 
предромантичарски писац, 
Русоов ученик
Телемах – наслов чувеног 
романа из 17. века француског 
писца Фенелона. Доситеј је 
намеравао да роман преведе, 
али га је смрт у томе спречила.
иждивеније – трошак
колегија – универзитет  
којекуда – на различите стране

  Извор: Доситеј Обрадовић, 
Писмо Харалампију, 
Сабрана дела 1, прир. 
Мирјана Д. Стефановић, 
Београд, Задужбина Доситеј 
Обрадовић, 2007.

РАД НА ТЕКСТУ
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Панегирик је усмени или писани јавни говор у славу неке 
значајне личности. Жанр панегирика је настао у старој Грчкој као 
форма говора захвалности. Ова ораторско-реторичка форма 
достигла је свој врхунац у европској класицистичкој поезији 18. 
века.

ЗАНИМЉИВОСТ

Почетак Првог српског устанка Доситеј је поздравио песмом Пјесна 
на инсурекцију (устанак) Сербијанов (Востани, Сербије), коју је посветио 
Карађорђу и устаницима. Најпознатију мелодију за Востани, Сербије 
написао је композитор Варткес Баронијан. 

Пјесна на инсурекцију Сербијанов

Востани Сербије! Востани царице!
 И дај чадом твојим видет’ твоје лице!
Обрати сердца их и очеса на се,
 И дај њима чути слатке твоје гласе.
  Востани Сербије!
  Давно си заспала,
  У мраку лежала;
  Сада се пробуди,
  И Сербље возбуди!
Ти воздигни твоју царску главу горе,
 Да те опет позна и земља и море,
Покажи Европи твоје красно лице,
 Светло и весело, како вид данице.
  Востани Сербије! и проч.
Спомени се, Мати наша, твоје перве славе,
 Твоји` враждебника ти посрами главе!
Дивјег јаничара терај са Врачара,
 Који свог истога сад не слуша цара!
  Востани Сербије! и проч.
Теби сад помаже и небесна воља
 И сад ти се показује и судбина боља.
Сви ближњи твоји теби добра желе
 И даљни се народи твом добру веселе.
  Востани Сербије! и проч.
Востани Сербије! Мати наша мила!
 И постани опет што си прије била!

Панегирик је усмени или писани јавни говор у славу неке
значајне личности. Жанр панегирика је настао у старој Грчкој као
форма говора захвалности. Ова ораторско-реторичка форма 
достигла је свој врхунац у европској класицистичкој поезији 18.
века.

ПОЈМОВНИК
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Сербска теби вопију искрена чада,
 Која храбро војују за тебе сада.
  Востани, Сербије! и проч.
Босна, сестра твоја, на тебе гледа,
 И не жели теби никакова вреда.
Ко тебе ненавиди, не боји се Бога,
 Од којега теби иде помоћ многа.
  Востани, Сербије! и проч.
Херцегова земља и Чернаја Гора.
 Далеке државе и острови мора:
Сви теби помоћ небесну желе,
 Све добре душе теби се веселе,
  И согласно веле:
  Востани, Сербије!
  Давно си заспала,
  У мраку лежала;
  Сада се пробуди,
  И Сербље возбуди!

Писмо (епистола) се као књижевни облик често јавља у делу Доситеја 
Обрадовића. Први његов објављени спис је писмо (Писмо Харалампију), а 
други део Живота и прикљученија је у целини написан у епистоларној форми, 
у облику дванаест писама анонимном, вероватно измишљеном пријатељу. 
У писму, које одликује интимни фамилијарни тон, Доситеј износи ставове о 
разним темама од општег значаја. На пример, Писмо Харалампију је писмо-
-манифест у коме је Доситеј развио две кључне тачке свог просветитељског 
програма: проблем књижевног језика и проблем верске толеранције. Поред 
програмског дела, у писму се налазе и панегирик у стиховима посвећен цару 
Јосифу II, аутобиографске појединости (путовање од Трста до Венеције), ауторово 
саопштење о наменама писма. Писмо Харалампију је манифест Доситејевог 
просветитељског програма. Доситеј у овом писму излаже свој програм: 
1. залаже се за писање на народном језику (грађанским писмом); 2. верује у моћ 
и значај науке и природног (здравог) разума; 3. залаже се за верску једнакост 
и толеранцију; 4. уверен је да се човек рађа добар, али да лоше васпитање и 
нездраве навике наводе појединца на зло. 

Доситеј није први српски писац који пише на народном језику нити је први 
који се за тако нешто залаже. Пре њега су на народном језику писали Гаврил 
Стефановић Венцловић, Јован Рајић и Захарија Орфелин. Међутим, Доситеј је 
први објавио идеју о реформи српског књижевног језика, постављајући питање 
народног језика у темеље свог просветитељског програма. 

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ
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Димитрије Обрадовић (1739?–1811), рођен је у Чакову у Банату, 
на територији данашње Румуније. Претпоставља се да је рођен 1739. 
године, али се у неким документима као година његовог рођења наводи 
и 1740. година. У сремском манастиру Хопову замонашио се 1758. године 
и добио име Доситеј. Након бекства из манастира, одлази у Далмацију, 
где је провео три године као учитељ, а потом је боравио у Грчкој, Смирни, 
Бечу, Италији, Немачкој, Енглеској и Француској. Био је ерудита и полиглота, 
говорио је старогрчки, новогрчки, латински, албански, енглески, француски, 
немачки, италијански, румунски и руски језик. Путујући по западној 
Европи, упознао се са филозофским идејама свог времена, а на његово 
образовање највећи утицај имао је боравак на универзитетима у Халеу и 
Лајпцигу, где је формирао свој рационалистичко-просветитељски програм. 
У Лајпцигу је штампао Писмо Харалампију (1783), Живот и прикљученија 
(1783), Совјете здраваго разума (1784), Басне и други део Живота и 
прикљученија (1788). Од каснијих Доситејевих дела најважнија је збирка 
огледа о моралним, филозофским и естетским питањима под називом 
Собраније разних наравоучителних вештеј (1793). 

На вест о Првом српском устанку, Доситеј се вратио у Србију и 
придружио Карађорђу са намером да помогне изградњу нове Србије. 
Последњих пет година живота (1807–1811) провео је у ослобођеној 
Србији, пружајући огроман допринос просвећивању и образовању свог 
народа. Доситеј је основао Велику школу 1808. године у Београду, која 
постаје српски универзитет 1863. године, а као члан Правитељствујушчег 
совјета био је први министар просвете у Србији. Карађорђе му је поверио 
васпитање свог сина Алексе, а Доситеј је, као један од важнијих учесника 
у уређењу српске устаничке државе, био и један од њених главних 
дипломата. Доситеј Обрадовић је умро у Београду, 28. марта 1811. године. 
Сахрањен је у порти Саборне цркве у Београду, поред посмртних остатака 
Вука Караџића.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

просветитељство, 
Писмо Харалампију, 
верска и национална 
толеранција, народни 
језик

 ■ Доситеј Обрадовић

 ■ Доситејев гроб

БЕЛЕШКА О АУТОРУ
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Доситеј Обрадовић

Живот и прикљученија Димитрија 
Обрадовича, нареченога у 
калуђерству Доситеја њим истим 
списат и издат
(I део)

(одломак)

Предмет аутобиографије Живот и прикљученија је детињство и 
рана младост Доситеја Обрадовића. Овим делом је обухваћено бекство у 
манастир Хопово и одлазак из манастира у свет. Главну садржину дела 
чине излагања кључних питања Доситејевог просветитељског програма у 
есејистичкој и дијалошкој форми, којима се потискује у други план пишчев 
извештај о догађајима из живота (прикљученијима). Уместо целовитог 
приказа једног раздобља живота, Доситеј се задржава само на појединим 
моментима, поводом којих опширно развија своје просветитељске идеје.

Први део Живота и прикљученија садржи шест целина и предговор 
аутора (Предисловије). Првим поглављем је обухваћено Доситејево 
детињство и школовање до покушаја бекства у Турску, са намером да се 
посвети и живи као пустињак. Другим поглављем је обухваћен Доситејев 
покушај учења грчког језика и васпитне мере којима је одучен од 
превелике радозналости за науку. У трећем поглављу је описан Доситејев 
боравак у Темишвару и покушај да се учењем заната и вештине трговања 
излечи од превелике љубави према монашком животу и житијима светаца. 
У треће поглавље аутор укључује и опширан филозофски дијалог којим 
се илуструје вештина слободног мишљења на примеру критике монаштва, 
целибата и калуђерског лицемерја. Четврто и пето поглавље обухватају 
Доситејево путовање са пријатељем Ником Путиним и боравак у 
фрушкогорском манастиру Хопово, као и најважнији моменат преображаја 
који ће главног јунака навести да побегне из манастира – опроштајни 
разговор са игуманом манастира Теодором Милутиновићем. У шестом 
поглављу Доситеј у форми писма пријатељу Зилотију резимира свој 
просветитељски програм.

Предмет аутобиографије Живот и прикљученија је детињство и 
рана младост Доситеја Обрадовића. Овим делом је обухваћено бекство у 
манастир Хопово и одлазак из манастира у свет. Главну садржину дела
чине излагања кључних питања Доситејевог просветитељског програма у
есејистичкој и дијалошкој форми, којима се потискује у други план пишчев
извештај о догађајима из живота (прикљученијима). Уместо целовитог
приказа једног раздобља живота, Доситеј се задржава само на појединим 
моментима, поводом којих опширно развија своје просветитељске идеје.

Први део Живота и прикљученија садржи шест целина и предговор
аутора (Предисловије). Првим поглављем је обухваћено Доситејево
детињство и школовање до покушаја бекства у Турску, са намером да се 
посвети и живи као пустињак. Другим поглављем је обухваћен Доситејев
покушај учења грчког језика и васпитне мере којима је одучен од
превелике радозналости за науку. У трећем поглављу је описан Доситејев 
боравак у Темишвару и покушај да се учењем заната и вештине трговања 
излечи од превелике љубави према монашком животу и житијима светаца.
У треће поглавље аутор укључује и опширан филозофски дијалог којим 
се илуструје вештина слободног мишљења на примеру критике монаштва, 
целибата и калуђерског лицемерја. Четврто и пето поглавље обухватају 
Доситејево путовање са пријатељем Ником Путиним и боравак у
фрушкогорском манастиру Хопово, као и најважнији моменат преображаја 
који ће главног јунака навести да побегне из манастира – опроштајни 
разговор са игуманом манастира Теодором Милутиновићем. У шестом
поглављу Доситеј у форми писма пријатељу Зилотију резимира свој
просветитељски програм.
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V 
Ево ме међу калуђери; шта сам тражио, то сам и 
нашао

Било је око два сата после подне кад смо ушли у 
манастирску авлију (јер смо лагано ишли од Ирига до Хопова); 
истом братија изишли из трапезе и нису били јошт полегли 
спавати по обичају манастирскоме. Млађи пролазе који куд 
по доксати, а старешине поседали с игуманом пред његовом 
ћелијом и разговарају се. Како нас упазе с торбом на леђи, 
познаду да смо странски људи; љубопитни за сазнати узрок 
нашега странствованија, заповеде нас звати к себи. Пењући 
се горе, пришапће ми Ника да ја одговарам на оно што буду 
питали. „Не старај се”, рекао сам му. Било и[х] је око десетак. 
А кад упазише они други, што су се били којекуд разодали, 
почеше се скупљати и они који откуд. У један-два минута би 
и[х] до тридесет. Никад у мом веку нисам дотада толику силу 
калуђера скупа видио. Била ми се почела крв возмуштавати и 
јежити кожа, као да сам се хотео препасти, кад ето ти упази[х] 
однекуда два малена калуђерка, који дођоше и стадоше близу 
нас, гледајући нас веселим образом. Онда ми поче долазити 
дрзновеније, мислећи у себи: кад овима ништа није било, 
неће ни мени. А да право исповедам, нисам никаква узрока 
имао плашити се, јер су моји драги [Х]оповци, осим сви[х] 
Фрушкогораца најпитомији; благосклони и благопријатни, 
весела образа и погледа, пристојно и чисто обучени, једним 
словом, нису нимало прилични оним калуђером с којима се деца 
плаше. Између свију њи[х] најбоље сам упазио једнога који у 
среди свију сеђаше. Брада му пократка, округла, и власи на глави 
беле како снег, а образ чист и млад, пун млека и ружице; поглед 
дрзновен, но у исто време љубак и милостив; очи пуне живота 
и неке особљиве сладости. Како ме је погледао, предобио је све 
срце моје. Рекао би[х] као да сам га познавао пре млого година 
и као да ми је својим взором рекао: ја ћу бити твој благодетељ и 
отац. И кад не би се смијао, на лицу би му неко тихо и природно 
осмејавање цветало. И правда, како сам после дугим искуством 
познао, и како ће се видити из ове моје историје, ако је икада 
човек на свету био без најмањег следа притворности, он је био. 

доксат – трем, балкон

странствованије – лутање

не старај се – не брини 

возмуштавати се – мучити 
се, комешати се

образ – лик 

взор – поглед
благодетељ – добротвор 
правда – истина
след – траг
притворност – лицемерје 
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[…]
Како сам тај пост провео, мучно ће ко веровати. По три 

дни другда ништа не би[х] окусио, пак би[х] се гди на таван 
сакрио и све би[х] метанисао, челом у земљу ударајући, док би 
ми се завртио мозак; једва би[х] на ногу од тешке глади стајао. 
Находио сам у житијам да неки од пустиника по цели[х] седам 
дана, а неки по четрдесет, ништа не би у уста уложили. Силио 
сам се не би[х] ли и ја како могао до седмог дна дотерати, но 
залуду; нисам могао више него до три дни, јер у четврти дрктала 
би ми колена, чувствовао би[х] јаки бол у утроби, и долазио 
би[х] у несвестицу. 

Мој добри и разумни игуман, видећи да моја будалаштина 
све то виша бива, каже ми чисто да он тога више неће трпити 
да при њему на[х]одећи се сам себи убица будем, но сваки дан 
у време уречено да с другом братијом једем; ако ли нећу, да 
на друго место гди идем липсавати од глади, а не код њега. Ја 
сам одговорио да ја нисам први који је постио седам цели[х] 
дана; има који су постили и четрдесет, како Мојсеј, Илија и сам 
спаситељ наш. Мој старац, како је љутит био и напрасан, мало 
би му ваљало (ови сами пут, од све три године што сам при 
њему био, разљутио се на ме како ваља); пак у свем свом гневу 
ову ми предику учини: „Какво је то твоје безобразије, Мојсеју, 
Илији и Христу да се уподобљаваш? Немаш ли толико памети да 
расудиш да су оно чрезјестествене ствари биле и божија чудеса, 
те су могли људи четрдесет дана не једући живити? Мојсеј 
на Гори синајској будући, а Илија бежећи по пустињи, била је 
потреба да бог с њима чудо учини. А што се усуђујеш спаситеља 
спомињати, то је твоје крајње безумије. Можеш ли ти по води 
као по суву ходити, мртве воскресавати и проча спаситељева 
чудеса чинити? Што си ти? Балавче једно. Пак [х]оћеш да бог с 
тобом чудо чини. Но, једна за стотину, или да једеш као и други 
људи, или – пут за уши.” Срећа моја што сам страшив био, а 
отишао би[х] заисто кудгод у планину. Много би[х] пута пошао 
тражити какву развалину и пештеру; но, како би к вечеру било, 
а ја ти бежи наврат-нанос у манастир.

[…]

метанисати – кајати се, 
чинити покору

уложити – ставити

чувствовати – осећати 

предика – придика

чрезјестествен – натприродан 
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При свем том, читање књига, од дан до дан, све ми је то 
милије бивало. Житија сва, не само сам очитао неколико крат, 
него и свако сам накратко исписивао; и на ови начин знао 
сам и[х] сва као наизуст; после тога, „Обед духовни”, „Вечеру 
духовну”, „Беседе Златоустове”, „Маргарит”, „Камен вери”, 
„Светога Јефрема” и друге различне књиге црковне, све сам ја 
то с великим вниманијем и усердијем прочитао, и што би ми 
се најугодније видило, исписивао би[х]. Ова сва читања ту су 
ми ползу принела, да сам [се на] наш стари славенски језик 
привикао; а с друге стране, била су ми штетна као свима онима 
који најмањега разуменија логике не имајући, како би кадри 
били расуждавати оно што читају, напуне главу свакојаких 
поњатија, мненија и противречија, пак ходе пуни ветра, чинећи 
им се бог зна шта знаду. А не умејући судити и расуждавати 
сврх оног шта знаду, ништа не знаду; или би много паметнији 
били да не знаду ни оно што знаду, јер би барем при општем 
человеческом уму и разуму остали, пак би били као остали 
људи. Мој је мозак био пун смуштенија вавилонскога, но 
онда ја нисам се могао сам себи начудити како је могуће да 
толике ствари знам, пак би[х] се све молио да ме бог сачува 
у смиренију да не паднем у високоумије и гордост. А та моја 
иста молитва происходила је из труле, смрдљиве и потајне 
понирљиве светињске гордости. И, заисто, нејма ти лукавије ни 
високоумније гордости од светињске, ни опачније кривоглавице 
и лудости од којекаквог читања без расужденија.

[…]
У то исто време митрополит, за нешто срдит на мојега 

старца, сметне га с игуменства и заповеди му да пође на неко 
време у Шишатовац, нити му се дозволи да мене с[а] собом 
поведе. Он, полазећи у речено место, даде ми петнаест дуката 
(мало је више имао за своју особиту к свом манастиру верност). 
При нашем растанку, ови ми разговор учини: 

„Мој синко, чини ми се да се нећемо више у животу видити; 
ја знам да ћеш ти куд либо за науком поћи. Жао ми је што 
ти више не могу дати; живећи у једном манастиру имућ[н]у, 
нисам желио да моји[х] особити[х] новаца имам. А сад жалим 
што нисам колико-толико заштедио, те би те сад боље могао 
оправити; но, с ово мало можеш до Кијева доћи. А онде, ако 

различни – различити 
вниманије – пажња 

поњатије – разумевање, 
поимање 
мненије – мишљење 

смуштеније – смутња, буна 

неколико крат – неколико 
пута
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будеш трудољубив и у науци подвижан, небесни промисал 
неће те оставити без хлеба. Пустиње, пештере и светињичење 
извади из главе; томе се данас разумни људи ругају. У данашњи 
дан, ко се год за свеца издаје, или је каква лажа или фантазира. 
Учење жели и тражи, колико више можеш; нема горег живота 
од беспослична и унљива. Колико сам те ја познати могао, ако се 
ти ученију не предаш, ти ћеш жалити што си се покалуђерио; ти 
ниси ни за какав други посао него за књиге. 

Колико сам ја прост и неучен, мени је милије видити ученог 
младога Рајића, него четири в[а]сељенска патријарха који би 
били без науке као ја. Видио си га како је млад и без браде, али 
кад стане беседити, ми сви с великим брадама гледамо га као 
да смо из дивијег вилајета дошли. Ја ти за мене кажем, стидим 
се и срамим моје седе на образу браде. Наш сав живот пролази 
у старању и у говорењу за казане ракијске, за каце, бурад и 
обруче; наша је сва наука у томе да познамо колико је ком вину 
и шљивовици годинâ. Иди за науком; с њом ћеш свуд престати 
и твоје живљење поштено заслужити. Мој синко, прошла су она 
глупа и слепа времена кад се је међу нами говорило: „Боље је 
шест вранаца у каруца него шест школа у глави.” Сад се је време 
преокренуло. Учен човек, ако ће и пешице ићи, сваки га поштује, 
а неучена, видећи гди се вози на вранци, „Вранци вранца вуку” – 
говоре, и право имаду!

[…]
Веруј ми, мој синко, кад год чујем младога Рајића да беседи, 

уздишем за мојом младошћу и да имам какву власт, све би[х] 
ове наше манастире у школе и у училишта преобратио. Зато 
послушај ти мој последњи совет: извади из главе то твоје 
светињичење; ја ти задајем моју српску веру да из тога неће 
ништа бити. Тражи науку и гладујући и жеднећи и наготујући. 
Ја ти више желим да у једном малом сеоцу будеш мале деце 
учитељ, него у [Х]опову игуман или архимандрит. И ако ме 
послушаш, како знам да ћеш, благосливљаћеш ме кад у гробу 
будем.” 

Ово је последњи разговор мојега милостивога оца и 
благодетеља. Он није нимало науке имао, но ништа мање био 
је јестественим здравим разумом и расужденијем одарен. 
Родом је био из Сербије, из белиградскога предела; всегда 

унљив – докон, беспослен

Рајић – Јован Рајић, један од 
најученијих Срба у 18. веку

дивији – дивљи 

наготујући – бити наг, го 

благосливљати – 
благосиљати 

  Извор: Доситеј Обрадовић, 
Живот и прикљученија, 
Сабрана дела 1, прир. 
Мирјана Д. Стефановић, 
Београд, Задужбина Доситеј 
Обрадовић, 2007.
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весео, чистосрдечан, поштен и, колико се више може, благи[х] 
и непорочни[х] нарава човек. И зато у целој Славонији, Срему 
и Бачкој, малим и великим, господарем и госпођам љубезан и 
благопријатан. Био би на кратко време, један минут или два, 
љутит и напрасан (страст природна чистосрдечни[х], и без сваке 
претворности људи). Близу три године, колико сам при њему 
био, само би се тада на ме разљутио кад би ме видио да без сваке 
невоље гладујем. На три месеца по нашем растанку престави 
се у Шишатовцу, гди сам му био на погребенију, и оплакао сам 
га како год мајку моју. Благодарим преблагу небесну промисал 
што ме је сподобила ово благополучно живота мојега време 
дочекати, да покажем вечну моју благодарност памети његовој. 
Име и воспоминаније његово биће ми, док сам год жив, драго и 
љубезно. Називао се је Теодор Милутиновић.

РАД НА ТЕКСТУ

Какав је утисак на тебе оставио први сусрет дечака Димитрија са 
калуђерима Хопова? 
Због чега Доситеј, пишући своју аутобиографију, каже да му је 
читање књига у младости донело више штете него користи? Свој 
одговор аргументуј примерима из текста.
Анализирај игуманов савет младом Доситеју да напусти манастир 
и да се преда науци и световним књигама. Шта наводи игумана да 
говори против црквеног живота и калуђера? Које аргументе игуман 
наводи у корист образовања и науке? Због којих је особина младог 
калуђера игуман уверен да монашки живот неће бити Доситејев 
животни позив?
Издвој најважније сентенце којима игуман убеђује Доситеја да 
напусти калуђерски позив. 
Шта је на тебе оставило најснажнији утисак у опроштајном 
разговору игумана Теодора Милутиновића и Доситеја?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Шишатовац – манастир на 
Фрушкој гори
преставити се – умрети 
промисал  – промисао, 
провиђење
сподобити – употребити, 
удостојити
воспоминаније – сећање, 
успомена 
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ПОЈМОВНИК

Аутобиографија је књижевни жанр у којем се даје опис 
сопственог живота од рођења до тренутка писања или опис 
појединих етапа у животу (детињство, младост). У најстаријим 
аутобиографијама тежиште је на васпитној улози (Исповести Светог 
Августина, 4. век), а од периода ренесансе се уносе и путописни 
елементи у аутобиографију. У 18. веку аутобиографија постаје 
филозофски и педагошки трактат. Основна приповедна техника је 
приповедање у 1. лицу. Писац аутобиографије користи своје личне 
доживљаје и о њима приповеда са велике временске дистанце, која 
му дозвољава да посматра развој и еволуцију властите личности од 
једног тренутка у прошлости до момента писања. Када аутор користи 
методу слободне, фикционалне обраде догађаја из личног живота, 
формира се жанр аутобиографског романа. Аутобиографија Живот и 
прикљученија садржи елементе аутобиографског романа.

Живот и прикљученија је најважније дело Доситеја Обрадовића. 
На плану жанра, оно је аутобиографија, међутим, не треба у њему 
тражити веран документ о животу Доситеја Обрадовића. Доситеј 
није испричао своју историју да би је сачувао од заборава. Он даје 
пример младим људима, али кроз своје доживљаје пропагира 
просветитељске и реформаторске идеје. Писац није само јунак 
Живота и прикљученија, већ се поставља као проповедник и учитељ 
који се увек обраћа читаоцима у интимном тону, доживљавајући их 
као блиске пријатеље. Други део Живота и прикљученија је наставак 
аутобиографије у форми епистоларног романа (роман у писмима) са 
елементима путописа. Пишући други део аутобиографије, Доситеј није 
имао намеру да излаже просветитељски програм, већ да у форми 
хронолошког, мемоарског приповедања, остави помен на сусрете са 
добрим пријатељима и на несвакидашња искуства. 

 ■ Манастир Хопово 
на Фрушкој гори
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 ■ Доситеј Обрадовић

Сентенца (максима) је кратка књижевна форма којом се изражава 
практична животна мудрост у сажетом облику, најчешће у једној реченици. 
Пословица је народна сентенца, а обе жанровске форме присутне су у 
Животу и прикљученијима. Нпр. „Ко се задовољава само као овца ићи за 
другим овцама, правда да њему није потребно ни мислити ни расуждавати”.

Наравоученије је књижевна форма која се јавља у закључку басне, 
као кључ (поука) алегоријске приче о животињама. Основна мисао 
басне исказује се у једној или у неколико реченица. У баснама Доситеја 
Обрадовића наравоученије је дужа форма есејистичког типа у којој аутор 
расправља о различитим темама: о мишљењу, добру и злу, пороку и 
врлини, друштвеним односима, васпитању, култури. 

Структура филозофског дијалога се заснива на супротстављању 
различитих мишљења о истој теми. Дијалошка форма је највише 
заступљена у првом делу Живота и прикљученија. Постоје три велика 
дијалога: дијалог на гозби код темишварског трговца, у коме главну 
реч води епископ Георгије Поповић, диjaлoг сa игумaнoм Teoдoрoм 
Mилутинoвићeм и дијалог између Доситеја и његовог пријатеља Зилотија у 
закључку дела.

Есеј (франц. essai – покушај, оглед) представља краћи прозни запис у 
коме се излажу лични утисци и погледи на питања живота, морала, науке 
и уметности, уз позивање на властито и општељудско искуство. Есеј се 
налази на граници између књижевности, науке и новинарства. Зачетник 
жанра је ренесансни писац Мишел де Монтењ, a у српској књижевности 
Доситеј Обрадовић, о чему сведоче дела попут Совјета здраваго разума и 
Собранија разних наравоучителних вештеј.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Живот и прикљученија је аутобиографија (са елементима 
поучног романа) у којој Доситеј Обрадовић износи идеје свог 
рационалистичко-просветитељског програма са циљем да пружи 
читаоцу „ползу”, тј. корист. Његова књига је намењена свакоме 
ко разуме српски језик и ко жели свој ум просветлити и карактер 
исправити. Своје дело Доситеј посвећује омладини у жељи да 
допринесе њеном васпитању. Најважнија Доситејева просветна 
реформа јесте позив образованим људима да пишу на народном 
језику јер само тада просвећење разума и сазнање не остаје само 
онима који разумеју стари књижевни језик, већ се простирe и до 
простог народа. Наука и књиге су за Доситеја Обрадовића средство 
које човека може учинити срећним, јер су књиге учених људи биле 

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ
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за самог Доситеја просветљење које му је дало више знања него 
што би се могло стећи, како каже у Животу и прикљученијима, 
„искуством хиљадугодишњега живљења на земљи”. 

Доситеј верује да је васпитање младих најважнији и 
најкориснији човеков задатак, јер само из незнања потичу људска 
несрећа и зло. Истовремено, Доситејево схватање религије 
подразумева три става: толеранцију према свим вероисповестима, 
одвајање чистог хришћанства од црквене догме и веровање у Бога, 
чије се присуство осећа у природи и људима. Централно место 
Доситејеве просветитељске мисије налази се у методи слободног 
мишљења, за коју је  обдарен сваки човек, а наука и образовање 
помажу му у развијању те способности. 

Главни смер целокупног Доситејевог књижевно-филозофског 
деловања креће се према развијању способности слободног 
мишљења код људи. Да би човек разликовао право од лажног 
знања, истину од лажи, добро од зла, треба га научити да 
самостално расуђује. Слободно рационално мишљење заснива се: 
1. на природној способности која је дата свим људима да разликују 
истину од лажи и добро од зла и 2. на науци као средству које 
омогућава да се природна способност негује и развија, будући 
да здрав разум као дар природе није довољан, већ мора бити и 
„просвештен”. Препреке у слободном мишљењу Доситеј проналази 
у човековој лењости, незаинтересованости и кукавичлуку, страху 
да спозна истину. Доситеј даје неколико савета како да избегнемо 
заблуду и дођемо до правог знања: не смемо да умишљамо да 
знамо оно што не знамо, треба поштено да признамо своје незнање, 
не смемо журити у исправљању ствари, не смемо се ослањати 
на мишљења ауторитета пре него што их проверимо у властитом 
искуству, треба сумњати у све, јер само сумња води истраживању, а 
истраживање ка истини.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

Прочитај Живот и прикљученија у целини. Објасни који су разлози 
навели Доситеја да напише аутобиографију двадесет осам година 
пре своје смрти.
„Познај самог себе” је античка максима којом се Доситеј води током 
писања аутобиографије. Размисли којих се идеала просвећености 
јунак Живота и прикљученија придржава тежећи испуњавању ове 
максиме.

1.  

2.  

  Литература: Речник 
књижевних термина, 
Београд, Нолит, 1984; 
Јован Деретић, Доситеј 
и његово доба, Београд, 
Филолошки факултет 1969; 
Јован Деретић, Поетика 
просвећивања, Београд, 
Књижевне новине, 1989; 
Јован Скерлић, Историја 
нове српске књижевности, 
Београд, Просвета, 1967. 



52

Подсети се Доситејеве сентенце из аутобиографије: „Млада је 
душа подобна меком воску: у какав га калуп метнеш и салијеш, 
онаки образ од њега направиш. Док је тај восак јоште мек, ласно 
га можеш претопити, прелити и преобразити”. На примеру односа 
дванаестогодишњег дечака Димитрија према житијној, црквеној 
књижевности, монаштву, испосништву и калуђерским обичајима, 
објасни како си разумео/-ла ову сентенцу.
Пажљиво прочитај (филозофски) дијалог на гозби код 
темишварског трговца између епископа Георгија Поповића и 
присутних. Издвој најважније теме њихове расправе. Објасни како 
си разумео/-ла Доситејеву методу слободног мишљења. Зашто 
епископ подржава месојеђе и противи се целибату у калуђерским 
редовима? Какав је тон разговора између епископа и окупљених на 
гозби? Зашто Доситеј уводи овај дијалог у треће поглавље?
Запази какав је Доситејев став према верским празницима, 
народном сујеверју, образовању жена и примитивним српским 

3.  

4.  

5.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Живот и 
прикљученија, 
аутобиографија, 
просвећеност, 
рационализам

 ■ Споменик Доситеју у Студентском парку у Београду
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НАУЧИЛИ СМО

Књижевност епохе просвећености

Епоха просвећености је духовни и интелектуални покрет који се 
формирао у Европи крајем 17. века и трајао током 18. века.  

Основне идеје просвећености су напуштање религиозног погледа 
на свет и обраћање разуму као једином критеријуму спознања човека и 
друштва. 

Главни носилац просветитељства је грађанство, али и поједини 
владари.

Просвећеност је, као духовни покрет, имала више циљеве и идеале: 

  слободу
  благостање
  мир
  верску и националну толеранцију
  социјалну правду
  одбацивање политичких и религиозних догми.  

Књижевна делатност у духу идеја и тежњи европске просвећености, 
појављује се код Срба крајем 60-их година 18. века, да би 80-их година, 
с појавом Доситеја Обрадовића, на тим основама израстао покрет 
који је дао печат читавој српској култури у последњим деценијама 18. и 
почетком 19. века. 

Просветитељски програм српских писаца био је посвећен:

  искорењивању предрасуда, незнања и неписмености
  реформи азбуке
  увођењу народног језика у књижевност
  одвајању грађанске ћирилице од црквене
  критици ружних и нездравих народних обичаја, попут сујеверја, 
просјачења и нерада

  борби за верску толеранцију
  борби за равноправни положај жене у породици и њено право на 
образовање. 

Већ при првим додирима с Европом, српска књижевност стиче 
свест о потреби романа, a он је присутан у Доситејевом делу. Његови 
следбеници су Атанасије Стојковић и Милован Видаковић.

Развој драме тесно је повезан с развојем позоришта. Нову епоху у 
историји српског театра отвара Јоаким Вујић.

Доситеј Обрадовић је увео српску новију књижевност у круг 
европске књижевности. 
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 ■ Жак Луј Давид Сократова смрт

Класицизам
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Класицизам у европској књижевности

Клaсицизaм сe jaвљa у Фрaнцускoj у првoj пoлoвини 17. вeкa, дoстижe 
врхунaц у његовој другoj пoлoвини и трaje крoз цeo 18. вeк, свe дo пojaвe 
рoмaнтизмa пoчeткoм 19. века. Клaсицизaм je нaстao кao рeaкциja нa 
бaрoкну књижeвнoст. Oн истичe смирeнoст, јeднoстaвнoст, склaднoст 
oбликa, рaзумљивoст. 

Њeгoву oснoву чинe грчкa и, нaрoчитo, римскa књижeвнoст. Aнтички 
пeсници (Хoмeр, Eсхил, Сoфoклe, Хoрaциje, Вeргилиje), пoстajу врхoвни 
узoри. Oдликe бaрoкa (кићeнoст, буjнoст и пaтoс) сe oдбaцуjу. Хвaлe сe 
нoвe врлинe: тaчнoст, дисциплинa, рeд, пoштoвaњe aнтичких прaвилa у 
мeтрици и jaснoћa пeсничкoг jeзикa.

Глaвни тeoрeтичaр клaсицизмa, Никoлa Бoaлo излoжиo je у дeлу 
Пeсничкa умeтнoст тeoриjу цeлoкупнoг пoкрeтa. Oснoвни зaдaтaк 
пeсникa, смaтрa Бoaлo, jeстe пoдрaжaвaњe прирoдe. Пeсникoву пaжњу 
нe привлaчe пojeдини случajeви, изузeтни пojeдинци, oнo штo je ружнo 
у прирoди, вeћ сaмo oпштe пojaвe, живoт кojи кoд читaлaцa изaзивa 
oсeћaњe приjaтнoсти, уживaњa, хaрмoниje. Пoрeд пoдрaжaвaњa прирoдe, 
други нajвaжниjи зaдaтaк пeсникa je углeдaњe нa aнтичкe писцe кojи 
су нajбoљe умeли дa сликajу прирoду. Нaчeлo кoje Бoaлo прeпoручуje 
пeсницимa и кoje су клaсицисти ширoкo прихвaтaли, глaси: "Дoпaсти сe 
и никaд нe зaмaрaти." Дa би тo пoстигли, oни мoрajу дa буду зaнимљиви, 
jeднoстaвни, приступaчни, дa пoштуjу изнaд свeгa рaзум и дa oбуздaвajу 
oсeћaњa и мaшту. Наиме, класицисти су прихватили Хорацијеву девизу да 
треба спојити корисно и лепо (лат. utile et dulce). 

Клaсицисти су дeлили свe жaнрoвe нa "висoкe" и "нискe". У првe 
су спaдaлe трaгeдиja, eпoпeja и oдa, a у другe — кoмeдиja, сaтирa, 
eпигрaм итд. Oвa пoдeлa je извршeнa пo кaрaктeру прeдмeтa узeтoг 
зa oбрaду. Грaдивo зa "висoкe жaнрoвe" узимaнo je из живoтa двoрa и 
плeмствa. Moтиви "ниских жaнрoвa" oднoсили су сe нa живoт грaдскoг 
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стaнoвништвa, у првoм рeду тргoвaцa и зaнaтлиja. Стил клaсицистичких 
трaгeдиja и eпoпeja je узвишeн и свeчaн, a стил кoмeдиja je прeпун 
свaкидaшњих рeчи и oбртa, лишeн пaтeтикe.

Клaсицизaм je увeo у књижeвнoст и мнoгa прaвилa. Правила како 
треба писати установљена су са идејом да буду ослонац писцу у напору 
да разумски овлада неконтролисаном бујицом песничког надахнућа. 
Jeднo oд нajпoзнaтиjих je и прaвилo o три jeдинствa у дрaми (jeдинствo 
врeмeнa, рaдњe и мeстa) кoje je билo у 17. и 18. вeку гoтoвo oбaвeзнo зa 
свe ствaрaoцe.

Клaсицисти су истaкли идeaл aнтичкe и рeнeсaнснe умeтнoсти: 
хaрмoничнoст, симeтриjу, jeднoстaвнoст, углeдaњe нa прирoду, дoк су сe 
oдлучнo супрoтстaвили умeтнoсти oсeћaњa и мaштe. Teк ћe рoмaнтичaри 
у 19. вeку oдбaцити рaциoнaлистичку сувoпaрнoст клaсицистичкe пoeтикe 
и пoнoвo oживeти интeрeсoвaњe зa књижeвнoст кojoj дajу пeчaт мaштa, 
снoви, чисти oсeћajни узлeти. Jeднoм рeчjу, рoмaнтизaм ћe знaчити 
рeaкциjу индивидуaлизмa нa дугoгoдишњу влaдaвину клaсицизмa кojи je 
тeжиo пoдрeђивaњу умeтникa oпштим прaвилимa.

Главни представници класицизма у књижевности:
• Француска - Корнеј, Молијер, Расин, Ла Фонтен, Ла Бријер;
• Немачка - Клопшток, Лесинг, Виланд, Хердер, Гете;
• Енглеска - Поуп и Адисон.

 ■ Никола Пусен, Песничко надахнуће

КЉУЧНЕ РЕЧИ

античка књижевност,
utile et dulce,
правила,
три јединства
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Класицизам у српској књижевности

Класицизам је у српској књижевности институционализован кроз 
српско-латинске школе, које се јављају у српској средини на територији 
аустријске империје (смењујући понекад грчке школе и грчки утицај) од 
тридесетих година 18. века. Те српско-латинске школе унеле су типично 
класицистичко образовање у онај слој српског друштва на тадашњој 
угарској територији, који је у том тренутку имао највећи број питомаца 
у тим школама. То је био грађански сталеж. Том сталежу је латинско 
школство одговарало и зато што је латински био у то време званични 
језик угарске администрације и права. Из тих школа ступила је на сцену 
током друге половине 18. века једна генерација која је носила класичну 
културу, везану више за латинске него за грчко-византијске узоре 
претходних генерација.

Песништво српског класицизма обележено је у првом реду 
употребом античких песничких форми, дотада непознатих српској 
књижевности. Ти антички песнички облици (стопна организација стиха, 
интересовање за квантитативну версификацију, напуштање риме, 
античка строфика) у српску књижевност дошли су непосредно из 
античких (у првом реду латинских) извора. Па ипак, мора се напоменути 
да је ово порекло комбиновано понекад са варијантама античких форми 
негованих у српском и руском бароку.  

 ■ Гимназија у Сремским Карловцима

  Литература: Joвaн 
Дeрeтић, Истoриja 
српскe књижeвнoсти, 
Бeoгрaд , Нолит, 1986; 
Милорад Пaвић, 
Истoриja српскe 
књижeвнoсти 
клaсицизмa и 
прeдрoмaнтизмa. 
Клaсицизaм, Бeoгрaд 
Нолит, 1979.
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Утемељитељем српског класицизма сматра се Алексије 
Везилић (1753–1792) полазник латинских школа у Пешти и 
универзитета у Бечу, први песник новије српске књижевности који је 
штампао збирку песама. 

У српском класицизму разликујемо три таласа. Први талас је 
такозвана рокајна фаза (названа по ослањању наше књижевности 
на рококо). Најистакнутији песник овог круга свакако је Атанасије 
Стојковић, један од најбољих песника српског класицизма уопште.  
Управо због утицаја рококоа у првом таласу српског класицизма 
присутна је рима којa није својствена античкој књижевности.

Други талас класицистичког песништва српске књижевности 
везан је за дело и углед Лукијана Мушицког (1777–1837). Формално, 
његова версификација и строфика спадају међу најразноврсније 
у српском класицизму, а десетак античких песничких форми 
Мушицки је пренео у своје дело и учинио својином српске 
књижевности. Искључио је из својих песама риму после 1808. 
године и унео римски размер у њих (алкејска строфа, хексаметар, 
елегијски дистих и др.).

Трећи талас класицистичког песништва у српској књижевности 
окупља се око Стерије и јавља се у тренутку када класицизам 
доживљава кризу. Узроци кризе видни су после смрти Мушицког 
(1837). Разлози кризе су поред овог губитка у ствари много дубљи. 
Романтизам, у то време, са Вуковим покретом добија силно на 
снази. То се све осећа и у песништву класициста. Стерија пише 
похвалу рими, која у трећој генерацији класициста поново улази у 
песништво, али сада под утицајем романтизма. У оквиру те кризе 
необично делује позни успех треће генерације класициста, који 
обнављају са новим замахом своју делатност око средине века. То 
су: Јован Стерија Поповић (1806–1856), Никанор Грујић (1810–1887), 
Ђорђе Малетић (1816–1888), Јован Суботић (1817–1886) и др.

Српски класицисти у својим делима наводе мисли античких 
филозофа и књижевника Цицерона, Хорација, Сенеке и др., те 
користе мотиве из античких митова. У нашој класицистичкој 
поезији доминира мотив пролазности живота, славе и богатства 
(алудирајући на пропаст Римског царства), те позив да човек 
буде задовољан с оним што има (стоичка филозофија). Поред 
ових одлика, које су заједничке  и европском класицизму, 
српски класизицам као специфичност доноси такозвани горки 
патриотизам у којем се критикује наша историја, затим слављење 
лика и дела Доситеја Обрадовића те мотив Дунава који је присутан 
у сва три таласа. Наиме, Дунав, из мита о Аргонаутима, нашим 
класицистима је био савршен мотив преко којег могу да повежу 
српску са античком књижевношћу. 

 ■ Јован Суботић

 ■ Атанасије Стојковић
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Допринос класициста српском песништву могао би се оцртати у 
неколико важних области:

• Донели су обнову стиха и строфике, и покушали увођење 
квантитативне версификације, увели су античку строфику у 
српску књижевност.

• Класицисти су остварили нову геометрију песничке 
реченице српског језика: веома смела опкорачења и 
инверзије (реч понекад сече границу стопе и стиха) више 
спајају стихове него што их деле.

• Класицисти су извршили жанровску обнову српског 
песништва уневши у њега оду, натпис, епиграм, епитаф, 
елегију, посланицу, сатиру и епиталам, при чему је ода 
српског класицизма (посебно она Мушицког или Стерије) 
била и остала жива хроника једног периода српске историје, 
будући да је била везана свакодневним ангажманом за сва 
важнија збивања и личности свог времена.

• Класицисти су и тематски обновили српско песништво бар 
у три области. Једно је специфичан "горки патриотизам" 
и скептицизам њиховог родољубивог песништва, друго је 
пејзаж, који они уносе у своје оде и посланице (Мушицки, 
Хаџић, Стерија, Ј. Суботић и други), а трећа новина је у 
области мисаоног песништва, где се посебно негују песме 
"генезе" и метафизичког чувства (В. Суботић, Грујић, Стерија 
итд.). Посебно је карактеристичан однос класициста према 
античком миту који се јавља у њиховој оптици и у хуморном 
или сатиричном кључу, за шта постоји покриће и у антици.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

словенско-
-латинске школе,
три таласа,
горки патриотизам, 
мотив Дунава

 ■ Никанор Грујић  ■ Ђорђе Малетић

ода – лирска песма 
свечаног, узвишеног 
мисаоног тона
елегија – песма са 
изразитим тужним 
осећањем, у којој песник 
жали за нечим што је 
неповратно прошло или је 
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
епиталан – природна 
свадбена песма
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Лукијан Мушицки

Глас харфе шишатовачке

Лиро-дидактическа песма, дар на Ново лето народној 
сербској јуности.

I, bone, quo virtus tua te vocat: i pede fausto, Grandiа laturus 
meritorum proemia.

                         Horatius

О, ако сам ти икада, Музо, ја
са песмом сербском, земни, угодио
(У самој беди с тобом срећан),
Варвит ми сладошћу обли данас!

Приведи струне победоносно у
Согласје. Данас песму ниспошљи ми,
Која ће живит док је сербска
Племена јарким под сунцем! Младим –

Ви'ш! – готовим се певати Сербљима,
Семена сејат' нежна у сердца и
Душе, по светој вољи твојој!
Певцима име и славу дајеш.

У теби гледим, сербска о јуности,
Млад народ сербски. Потом си надежда
Оцева. Потом силна брига
Њихова, умом и телом здрава

Да будеш! Потом своја сокровишта
Подашном руком радо отварају,
Да вечну срећу теби, милој,
Створе, и народној чести дигну

Стуб! Ти си мени њива желајема,
На којој желим, док је у телу дух,
Семена чиста Доброг, Красног, 
Истиног сејати теби, Роду,

јуност - омладина
I, bone, quo virtus tua te vocat: 
i pede fausto, Grandiа laturus 
meritorum proemia - Иди добра 
[песмо], куда те зове твоја 
одважност. И нека те прати 
срећа да би добила велику 
награду.

варвит(он) - жичани 
троугласти инструмент сличан 
лири

желајема - жељена, 
она која се жели
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За златну жетву! Труд је тај једини
На општем пољу свију најслађи, и
Свободан от клевете подле,
Кивна угризања, грозних стрела.

Сердца вам стоје нравном зидару на
Свак час отворена. Дух родољубиви,
Рад в храму задужбине зидат'.
Не чека времена бољег, к труду с'

Предаје; краси лик добродетели
По вечном вкусу; слади са трудом труд.
На путу среће младеж даје
Дан благодарности благодјеј.

Тим јој ти, мене, Народа геније,
Навек учини: мудрост нам долази
С Олимпа. Дај казуј под перо
Правила полезна; пут ка срећи

Отвори. Чујте! „- Народ ће с' родит из
Вас сербски. Може постати народ млад
Каквим сам хоће кад над њиме
Штедар и праведан скиптар влада,

И поверења к сопственим силама
Оклоп на груди носи. Кој' оставља
Сам себе, туђе данас није
Помоћи достојан. Много може

Род храбри, зашт' му с' чини да може он.
Познајте најпре Сербљином Сербљин чим
Је, пак свом снагом духа, серца
Слож'те с', да светињу обдержите.

Чрез мене знате! Та вам је прадедни
Језик и вера, свети и грађански
Оцена стари обичаји:
Стара без основа зла је новост!

нравном - обичај, морал, 
карактер, пристојност

добродетел - врлина

благодјеј - добротвор

полезна - корисна

штедар - милосрдан
скиптар - жезло
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Гледајте како царства сограђани
На пољу свога језика ревнивим
Борењем спеше к светој цељи.
Сербљин међ первима бити може!

Изображење народу нравствену
Моћ даје, јачу груба исполина.
Води в согласје ум и серце.
Дарове муза присвоји Роду.

Свак себи мету силама својима
Избери сходно рано, и шествуј к њој
Скор. Штеди за њу силе тела:
Взајмном помоћ'ју ум и тело

Свагда су венац славе добијали.
У жару лета храбро Улису дај
Следуј! „Претерпи, уздержи се!“
Те су на мудрости дверма речи.

Позно се кају, Ментора лишени!
Намисли твердо, верно, па свершуј то.
Без посведневне крепке воље
К цели с' не долази! Бежи време!

Премудрост вечна управља вселеном!
Силна јој љубов к тварма диханија;
Ко сваком добру даје време.
Људи су весници, носци тога!

То ако уму ценити, ползоват
Се њим, онда су божије воље, па
И силе снаследници. Тешко
Томе бездејствије ком је слатко!

Зажели, смисли, љубављу внутрени
Зажежи орган к намери полезној.
Без натпетице коњ не лети.
Успећеш, право тек трчи к цели.

Многи су к слави путови! К блаженом
Животу стазе различне! Размисли
Којим ћеш путем ширим, којом
Стазицом поћи, па иди срећан!

сограђани - грађани
ревнивим - марљивим
спеше - журе

нравствену - моралном
исполин - горостас, див, јунак

шествуј - путуј
скор - циљ

Улис - Одисеј

дверма - вратима, капији

посведневне - свакодневне, 
свакидашње
цел - циљ

к тварма диханија - према 
створењима која дишу

ползоват - имати користи

бездејствије - нерад

внутрени - унутрашњи
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Много препона имаћеш даљном ти
На путу. Храбри с'! Борбом се твори муж
Над вама штит мој! Много човек
Тајних врагова у себи носи.

На стране с' тужи, несрећним али га
Све чине своји. Најпре победи те,
Лако ћеш стране, били јавни
Или у мраку, победит моћи.

Над самим собом најтежа победа!
Не дај да расту заједно с' силама
Ти тајни врази твоји. Вољу
Најпре под јарам подвергни ума.

Ненаучена служити, владаће
Немудро с тобом. Сили мечтателној
Утесни предел: свег живота
Оставља та, у мними лети.

У недостатку бедственост није ти,
У жеђи к вештма неситој лежи та!
Излишност жеље срежи равно
Силама; биће ти душа мирна.

Затвори твоје битије у перси,
И те огради мудрошћу; нећеш ми
Ти зле бит среће. Зло најтеже
Сад си га привео самим собом!

Лакше је кад ти сувом на путу на
Врат браћа силом варварски наметну.
Ах! Аристида, Фокиона,
Сократа, Милоша опомен'се.

У ланцу беде блажен је сердце ком'
Порок, злодејство, на брата бачено
Зло нит' на јави нити у сну
Подобно черву не гризе. Памти!

Научи с' рано дужности званија
Претпочитоват склоностима милима!
Научи с' сносит судбу: свега
Лишити с' кад добродетел иште!

подвергни - подвргни

мечтателној  - мечта-машта, 
сањарија
утесни предел - стесни, сузи 
предео

бедственост - беда, невоља

битије - постојање, биће 

Аристид - атински војсковођа 
код Маратона, праведан и 
храбар јунак 
Фокион - атински војсковођа, 
Платонов ученик

черв - црв

претпочитоват - дати 
предност, претпоставити
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Крик сербског рода звезде домаша већ
Противу злобе, зависти, неслоге!
Дај, Роде, преобуци с'в нову
Ризу доброте и божја света!

На вас погледа младежи цели свет!
Од вас чека то Немање тиха сен!
Доста! На стол вам мећем знаке
Намере путне, избер'те себи. 

Представи взору, о Теодоровићу,
Те знаке  к цели. Младеж нек' често њих
Погледа; цел удуби духу.
Једноме не, ал' све можно свима!

1. Објасни наслов песме? Зашто је харфа у наслову?
2. Каква је то лиро-дидактическа песма и повежи то са Хорацијевим 

учењем?
3. Коме је песма посвећена и зашто?
4. Одакле преузима мото и зашто?
5. Коме се песник обраћа у првој строфи? Шта је инвокација? 
6. Пронађи строфу у којој сликовито упоређује српску омладину са 

њивом и објасни је.
7. Пронађи и објасни стихове у којима даје савете српској омладини. 

Колико су данас актуелни ти савети?
8. Које све препреке млади морају савладати да би остварили циљ? 

Која је препрека најтежа и зашто?
9. Зашто их подсећа на Аристида, Милоша и Фокиона?
10. У каквом је стању српски народ? Која славна личност из српске 

историје бдије над Србима?
11. Шта Арсеније Теодорoвић треба да прикаже на платну и зашто?
12. Пронађи сентенце и објасни их.
13. Пронађи елементе класицизма.
14. Након објаве ове песме у Новинама сербским 1821. године, 

написано је много одговора на њу у виду дела других песника. 
Размисли и објасни зашто је ова песма изазвала велико 
интересовање савременика.

взору - поглед
Арсеније Теодоровић - 
(1766 - 1826) - сликар

  Извор: Лукијан Мушицки, 
Песме, изабрала и 
приредила Мирјана Д. 
Стефановић, Београд, 
Српска књижевна задруга, 
2006.

РАД НА ТЕКСТУ
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Лукијан Мушицки (1777-1837), рођен је у Темерину. Учио је права 
и филозофију у Пешти. По завршеним студијама, постаје администратор 
митрополијске канцеларије у Карловцима, наставник богословије и, 
пошто се закалуђерио, архимандрит манастира Шишатовац. Умро је као 
епископ у Плашком, у Хрватској. Мушицки је био један од најобразованијих 
писаца свог времена. Кад се замонашио, већ је знао црквенословенски, 
немачки, латински, мађарски, грчки, француски и италијански језик; у 
Карловцима учи енглески, јеврејски, арапски. Упознаје се са Доситејем, 
дописује с Копитарем, сакупља народне песме пре Вука, израђује српску 
библиографију. Што је најважније, он постаје први учени песник код Срба. 
Познавао је дела скоро свих већих песника античког и новог доба. Написао 
је четири књиге лирских песама родољубивог, моралног и дидактичког 
(поучног) садржаја. Живећи у доба Вукове реформе језика и правописа, 
Мушицки се бавио и питањем језика. Он је за слово ј и уноси у српску 
азбуку слово ђ (које је преузео од Венцловића), изјашњава се за народни 
језик, али као црквени човек он налази да рускословенски језик треба да 
остане језик Цркве и науке, а народни за народ и популарну књижевност.

 ■ Павел Ђурковић, Лукијан 
Мушицки

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Песништво Лукијана Мушицког имало је три знатне врлине: 
представљало је у свом времену веома утицајан и подстицајан књижевни 
опус, створило школу и зрачило веома широко у простору и времену. 
Поред своје версификацијске разноврсности, оно је значило читав један 
национални програм и оде Мушицког, као Глас народољупца или Глас 
харфе шишатовачке, учене су напамет. Циклус ода Мушицког "к себи 
самоме" представља веома успелу збирку исповедног песништва. Његова 
амбиција да буде пригодан, да буде у служби дневних потреба свога народа, 
данас не изгледа као некада недостатком, него пре врлином. Коришћење 
релативно чистог народног језика у одама, увођење низа нових песничких 
врста, чине Мушицког најинвентивнијим песником српског класицизма 
и његове родоначелничке одлике су несумњиве. Поред ових врлина, 
Мушицки је имао и један посебан дар – дар да однегује млађе песнике, да 
се бави као ретко ко у српској књижевности пре и после њега књижевним 
подмлатком. За Мушицким, и вођени његовим ауторитетом, у књижевност 
су ступили сви важнији песници српског класицизма 19. века.

Милорад Павић, Историја српске књижевнсти класицизма и 
предромантизма

  Литература: Joвaн 
Дeрeтић, Истoриja српскe 
књижeвнoсти, Бeoгрaд, 
Нолит, 1986; Милорад 
Пaвић, Истoриja српскe 
књижeвнoсти клaсицизмa 
и прeдрoмaнтизмa. 
Клaсицизaм, Бeoгрaд, 
Нолит, 1979; Mилорад 
Пaвић,  Лукиjaн Mушицки, у 
књизи Рaђaњe нoвe српскe 
књижeвнoсти, Бeoгрaд, 
Нолит, 1983.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

лирско-
-дидактичка песма, 
инвокација, 
сентенца



66

дејство – чин
позорје – призор
кир – господин
Пан метрон аристон – у свему 
треба имати меру
сос  – са
О тис ананакис! – О несреће, о 
невоље!
аспре – паре
каимено – јадно, бедно
шпекулација – трговачки 
посао
тифтик – врста памучне 
тканине
бађава – бадава, бесплатно, 
џабе

 ■ Сцена из позоришне 
представе Тврдица, 
Народно позориште у 
Београду

Јован Стерија Поповић

Тврдица 
(одломци)

Стерија је инспирацију за своју комедију могао наћи у античкој 
књижевности - код Плаута, у његовом делу Аулулариа или Златни ћуп, 
у комедији Тврдица француског комедиографа Молијера, мада му је 
као узор могао послужити и Марин Држић са својим делом Скуп, а није 
искључена ни могућност да је Стерија прототип за свог јунака нашао и у 
непосредном животу људи свог времена, међу трговцима и занатлијама, 
међу којима је било доста Цинцара и Грка, добро познатих по штедљивости 
и тврдичлуку. Постоје претпоставке да је у лику Кир Јање Стерија приказао 
свог оца. 

Дејство I
Позорје прво

КИР ЈАЊА разгле а ’аљину, ЈУЦА шије 

КИР ЈАЊА: Пан метрон аристон. Красно грчко мудрост. Све сос 
мера, све сос мера, па ћиш дођиш до велика слава. Ама проклето 
садашње свет оћи све високо; оћи мамузу, оћи бал, оћи кафана, 
оћи свилена кадифа. О тис ананакис! Оћиш мода! Камо аспри! 
Гледиш на барон, гледиш на господа! Каимено! Не знаиш да ћи 
да пропадни свет? Нема шпекулација, нема трговина. Пошто 
тифтику? – бађава; пошто памвук? – бађава. Сад је дошло време 
да човек иди без чизму.

Стерија је инспирацију за своју комедију могао наћи у античкој 
књижевности - код Плаута, у његовом делу Аулулариа или Златни ћуп,
у комедији Тврдицафранцуског комедиографа Молијера, мада му је 
као узор могао послужити и Марин Држић са својим делом Скуп, а није
искључена ни могућност да је Стерија прототип за свог јунака нашао и у
непосредном животу људи свог времена, међу трговцима и занатлијама, 
међу којима је било доста Цинцара и Грка, добро познатих по штедљивости 
и тврдичлуку. Постоје претпоставке да је у лику Кир Јање Стерија приказао
свог оца. 
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ЈУЦА: И то би лепо јошт било!

ЈАЊА: Што ти ту говориш, шкиљи? Mоре, знаиш ли што је свет? 
Седиш како милостиво госпођа, чекаш дванаест сата да једиш, 
да пииш, да спаваш. Што ћиш да једиш, што да пииш? Што си 
стекла? Кад је било рат, кад је било кугу, да мори мало толики 
људи? Море, пропадниш, море пропадниш, кукавицо!

ЈУЦА: Нисам се ни том надала да ћу код вас пропасти.

ЈАЊА: Ниси се надала, што си се надала? Да си возиш на четири 
коњи, да ти служи катану? Сучи рукаву, кукавицо, па чувај твоја 
кућа, ако мислиш да имаш леба и сол.

ЈУЦА: Кад сте ме просили, ви нисте тако говорили.

ЈАЊА: Што сум говорио? Да ти држим у лутку, да ти правим 
маска. Није доста кад ти зовим: душо Јуцо; кад ти кажим: пили 
моје?

ЈУЦА: Откако сам се у кућу довела, ви јошт’ нисте запитали: 
треба ли ми штогод и како живим. У каковим сам се ’аљинама 
венчала, у тима и данас одим. Нити марите за мене, нити водите 
бригу о мени; него живим као свака последња у вароши. (…)

ЈУЦА: Ви сте мени дукате показивали, и свакојаким начином сте 
гледали да ме заслепите да за вас пођем. Ја сам се полакомила, 
но сад видим да сам погрешила што сам моју матер послушала, а 
нисам за онога пошла којега је моје срце изабрало.

ЈАЊА: За оно Јован, што седи цео дан у кафани и игра 
шервинцлу?

ЈУЦА: Какав је, такав је; бар је млад и моја прилика.

ЈАЊА: О лепо! Тако си почитуи свога господар?

ЈУЦА: Ја знам да је дужност жене свога мужа почитовати, но 
мислим да и жена има право кад зактева да је муж љуби.

ЈАЊА: Е, то је лепо реч, то је лепо слово! Оди да ти пољубим.

ЈУЦА: Није само доста устма љубити, него треба муж да пази шта 
му жена зактева, пак да јој чини по вољи.

ЈАЊА: Ама треба и жена да слуша свога господар. (…)

ЈУЦА: А како ће бити с мојим шеширом?

 ■ Сцена из позоришне 
представе Тврдица, 
Народно позориште у 
Београду

шкиљи – псето
катана – војник, коњаник
шервинцла – врста карташке 
игре
почитуи – поштује

 ■ Сцена из позоришне 
представе Тврдица, 
Народно позориште у 
Београду
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Диоген – грчки филозоф
у буру – у бурету

греческо – грчко

хондрокефалсо – глупак
гумари – магаре
талири – врста новца
екси – шест

иња – девет

ЈАЊА (у лашен): Какво шешир?

ЈУЦА: Ја мислим време је већ да ми нов шешир купите.

ЈАЊА: У, ху, ху! Па, па, па! Нову шешир! Милостиво госпођа! Кир 
Јања! Шешир?

ЈУЦА: Ја сам и код моје матере шешир носила.

ЈАЊА: Иди код твоју мати, нека ти купи.

ЈУЦА: Ја мислим да сте ми ви муж.

ЈАЊА: Немаш доста ’аљину? Оћиш широко, високо? Ох, женско 
дугачко коса! Море, знаиш ли да је славно Диоген седио у буру?

ЈУЦА: Кад је био луд.

ЈАЊА: Што луд? Греческо славно философ луд? Непромотрено, 
нерасуђено! Море, да изгубиш глава за ово слово да си у Мореја. 
Философ, море, славно греческо. Диоген седио у буру и ишо без 
чизму.

ЈУЦА: Ваљда није имао за шта да купи?

ЈАЊА: О, хондоркефалсо! Море, славно греческо цар Александер 
го моли да прими дукати, велики како твоје чело, философ нећи: 
цар го моли, философ нећи. Е, де, де! (Гумари, што ниси узио тако 
лепо новац, па да даш мене, да правимо лепа шпекулација.)

ЈУЦА: Тај Диоген, може бити, да није био ожењен, па је могао 
чинити што је год хотео; но ја сам ваша жена. Ја нећу да се смеје 
свет од мене, него да ми купите шешир. (…)

ЈАЊА: Алопу! Знаиш да изгубиш глава твога господара. Апаге, 
шкиљи, у кујну, ту ти теби месту! (ухва и је за руку, ак је ис ера 
на оље и забрави како је на ако ру а вра а) Проклето Ева, оћи 
да превари свога муж! (о вори о е  сан ук) Мои красни живот! 
( ремеће новце, а осле ус ане и ро е ли се мало) Како ми 
расти срцу кад видим мои лепи дукати, кад гледим мои красни 
талири и кад пазим велики пакли сос банку! Што ћу да му дам? 
Ово кажи: „Немој мене, господар!” Ово опет виче: „Немој мене, 
ја сум лепа!” Шкиљи мали, нећим да вас продам, оћим да вас 
котим, више, све више, ја, довде! ( оказује врх сан ука) Пак онда 
да легним, да спавам слатко! Одите ви! (узме банке, а броји) Миа 
хиљада: екатон, дио, трија, тесера, пенди, екси, епта, окто, иња, 
дека: дијес хиљадес: трис хиљадес; тесерес хиљадес. Тесерес 
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обичајима. Свој став аргументуј примерима из текста. Које 
хришћанске вредности уздиже аутор Живота и прикљученија?
хиљадес то – и десет хиљада у банку. Збогом, ви други мои срци! 
(смеши се) Оћим да вас затворим да вас нико не дира (за вори 
сан ук) Е, сад да носим на кир Диму и да иштим облигација. 
Охо! Има више банку! (о е  изброји) Е, е, ја сум добро трговац. 
Не може да фали Грку. (ме не новце у џе ) Душо Јуцо! (о брави 
собу) Душо Јуцо! (о брави и ру а вра а) Душо Јуцо!

Дејство II
Позорје прво
ЈУЦА: Ако овако устраје, ти се нећеш ни удати. Ко ће тебе без 
новаца да узме? Ниси јошт’ ни оправљена као што ваља. А друго, 
ниси нигди ни на воспитанију била. Баш трећи дан Ускрса на 
јутрењу је о томe био разговор. Ето, једва сам га натерала да 
те да учити гитар, а и то не би учинио да ниси гитар на поклон 
добила, и да му није гитар-мајстор дужан, од кога иначе не може 
да се наплати. Али која је асна кад неће ни жице да купи, па тако 
мораш увек последња да останеш у друштву.

КАТИЦА: Ја сам баш несрећна на овом свету! Свака се зна 
штеловати и унтерхалтовати, само ја јадна морам да кукам.

ЈУЦА: Зашт’ не пазиш како друге раде?

КАТИЦА: Ја могу три године пазити како се везе, па опет, ако ми 
се не покаже, све бадава.

ЈУЦА: Ајде да те ја научим.

КАТИЦА: О, кад би тако добри били!

ЈУЦА: Истина, и ја сама млого не знам; но мислим да ће и толико 
за тебе доста бити. Свака девојка, прво и прво, мора да пази на 
свој штелунг. Која на то не гледи: мала, висока, сува, дебела, она 
није ништа. Да треба право ићи, то знаш; но најлепше ћеш право 
ићи ако угнеш крштине унутра. Што више, то боље.

КАТИЦА ( робира): Богме лепо!

ЈУЦА: Сад одај, кораке прави ситне, но више ушироко него 
удугачко.

КАТИЦА ( робира): Слатка мамице, ово је прекрасно! Колико сам 
се пута дивила мајоровици како лепо оди. Благо мени, сад ме 
неће у овом нико претећи.

 ■ Сцена из позоришне 
представе Тврдица, 
Народно позориште у 
Београду

унтерхалтовати се – 
забављати се у разговору
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паорски – сељачки
ноблес – отменост; 
господство

ЈУЦА: Видиш, што је воспитаније. К воспитанију принадлежи и 
лице. Руменило на лицу више није у моди, него бледа боја. То је 
сад нобл. Зато гледај да су ти увек такви образи, а не паорски: 
црвени. Уста увек тако држи као да би се смејати хотела, премда 
је код ноблеса регула ретко, али из гласа смејати се.

КАТИЦА ( о скакује): Благо мени, сад сам и ја воспитана! Одсад 
се нећу устручавати, ма какво друштво било (ула ује се). Молим 
вас, слатка мамице, научите ме јошт’ штогод!

ЈУЦА: Гледај ми право у очи. Главу малко више, јошт’ више! 
Видиш, тако да ти глава увек стоји, увек мало горе извијена. Сад, 
ако оћеш кога да погледиш, а ти тако гледај да ти очи к носу иду. 
Со тим си добила, прво, живе очи; друго, нико те не зна јеси ли 
заљубљена или ниси, зашто увек заљубљено изгледају; а треће, 
целој персони особито доликују.

ЈУЦА: Што ћеш говорити? Почетак разговора нека ти је увек 
о балу, музики, театру. Ако нема тога, а ти почни о времену, о 
’аљини, како су ти тесне ципеле, пак ето ти разговора!

Дејство III 
Позорје прво

ЈАЊА (сам о а о соби): Јања, Јања, у несрећна си се планета 
родио! Јања, оћиш да пропадниш као Велизариос, што пише 
греческо мудрост. Шупу ти пало, убила ти скупи коњи. Кукуруз 
си покварио, толики новци коштуи. Чивутин украли двадесет 
форинти стребро и Рошилдова облигација од кир Дима од 
хиљада форинти стребро. То и штета што не си можи да плати. 
Што ћиш сад? Да будеш сиромах ирос под твојом старостом, 
као што кажи мудро греческо слово, да будиш сиромах Јања. Да 
чекаш крајцара, и не добииш, и да умреш од глада. Доћи кир 
Диму, ишти своја облигација, што ћеш да му даш? Еда ти баци 
у процесу да изгубиш твоја кућа. Охо, охо! Стани Јања! То је зло, 
велико зло, већ си паднио у вода. Рука чини тапа, тапа: вода 
чини упа, упа, теће си се удавио, теће пропаднио. Нега да си 
убииш. Како си убиим? Да напуним пушка. Пу! Убио си Јања. Ајде 
да го визитирамо. Охо! Та ниа добро план. Да купим штранга, 
оскудну времену. Докса си о теос, знам што да радим! Да украдим 
од Јуца мало сарачику, што прави белила, па да си отруим. То не 

крајцари – новци
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коштуј ништа, и не прави ларма. Тако да умрим, да пропадним, 
кад немам живот!… Збогом, зелено свет, сад си ми горко! Ох, 
нећи Јању да ти види! Збогом моја шпекулација, оћи Јању да си 
пођини! Ох, тамо да умрим. ( оказује сан ук) Да јоште видим мои 
срци! (отвори сандук) Моје лепе жуте дукате, моје беле талире, 
збогом! Оћи Јању да вас остави, да не идите на процес. Ама оћи 
да умри сос вас, сос моју срцу. (за вори сан ук). Сад да сакриим 
кључ, да нико не узми моји лепи новци. (чује се лу а на вра и)

ЈАЊА: Ко је то?

Позорје треће

ЈАЊА: Кои истеко сирћету, проклету пас?

ПЕТАР: Та маните ме! Јесам ли вам говорио стотину реди: 
„Господару, купите другу славину, ова се сасвим ојела, биће 
штете.” „Немам новци, синко.” Ево, сад је боље.

ЈАЊА: Јошт’ ми се посмејава, проклето нечисто демон! Оћи да ми 
секира. Нечисто дух, знаиш да ти сад исечим у моја фурија!

 ■ Сцена из позоришне 
представе Тврдица, 
Народно позориште у 
Београду

  Извор: Јован Стерија 
Поповић, Тврдица, Нови 
Сад, Матица српска, 1971.
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тефтер – свеска, бележница
шест грошики – шест гроша
дека окто – осамнаест
дека тесера – двадесет 
четири
ће ена – и једна
дека пенда – петнаест
ће трија, екси – у три, шест
ће дио, окто – у два, осам
ена – једна
тријанда трија – тридесет три

ЈУЦА: Али, забога, докле ћете га држати да вам толику штету 
прави?! Није ли вам се кукуруз због њега покварио? Нисте ли 
стотину друге штете због њега имали? (…)

ПЕТАР: А?

ЈАЊА: Ђавол ти узио, нећеш више да ми бациш жеравица у моју 
срцу! (Донесе је ан велики ро окол.) Ево тефтеру: „Осамнаести 
јули погоди Петру Јованов слуга, за година по тридесет 
форинта.” Је ли тако, угурсуз? (…)

ЈАЊА: Примио си једанпут пет грошики, дека пенди крајцарија; 
други пут осам грошики, икуси тесера; једанпут по форинта, 
тријанда. Једанпут екси крајцарија; једанпут шест грошики, дека 
окто крајцарија. Окто ће екси, дека тесера; ће тесера, дека окто; 
ће пенди, икуси трија. Дио, ће ена, трија, ће трија, екси; ће дио, 
окто; иња, ена фијуринија, ће тријанда трија крајцарија. Една 
форинта и тридесет и три крајцара. Е ли тако?

РАД НА ТЕКСТУ

У каквом светлу се приказује Кир Јања у почетној сцени? Чиме је 
он опседнут? У којој сцени то посебно долази до изражаја? Шта је у 
Јањиним речима и поступцима комично? Образложи зашто. 
Проучи сцене у којима Кир Јања разговара са супругом Јуцом. 
Наведи који су његови поступци непристојни и груби. Иза којих речи 
се крије његов окорели тврдичлук? 
Пронађи исказе у којима се манифестује Кир Јањина параноичност 
и неповерење. Како се Јањин тврдичлук одсликава у разговору 
и поступцима према слуги Петру? Критички се осврни на Јањине 
поступке. Покажи у којим сценама посебно долази до изражаја 
његова безобзирност и нехуманост. На који начин слуга Петар 
осуђује Јањин тврдичлук? Како други ликови тумаче Јањине 
поступке? У којим моментима је Јањин тврдичлук доведен до 
бесмисла? 
Какве је нарави била Катица? Протумачи њен однос према Јањи и 
Јуци. Упореди лик Јуце са ликом Катице. Објасни уметничку улогу 
контраста у портретисању ликова у комедији Тврдица.
Говор у „страну” или „за себе” био је у класицизму нова драмска 
техника. Запази где се у овом одломку појављује та врста говора 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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драмског лица. Коме се тада Јања обраћа? Шта у таквом виду
драмског исказа публика сазнаје? Установи на који начин „говор за 
себе” постаје извор комике.

ПОЈМОВНИК

Комедија 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. У комедији се на духовит начин приказују живот, 
људске мане и недостаци. Смисао комичног почива на нескладу 
између жеља јунака и немогућности да те жеље оствари. Зато се, 
по Аристотеловом мишљењу, комедија двојако завршава: добро 
за позитивне јунаке и лоше за ликове извргнуте критици. Спознаја 
комичног јунака долази на самом крају комедије. Подврсте 
комедије су: комедија карактера, комедија ситуације и комедија 
нарави (друштвена комедија). Врста 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. Комедије карактера су 
Покондирена тиква, Кир Јања и Зла жена Јована Стерије Поповића, 
Народни посланик и Госпођа министарка Бранислава Нушића.

Драмски монолог је говор лика у драмском делу. То је облик 
приказивања драмске радње у којем се лик обраћа сам себи или се 
исповеда публици.

Дидаскалије (ремарке) су неговорени текст. Драмски писац 
у дидаскалијама даје објашњења редитељима, глумцима или 
читаоцима. Дидаскалије садрже упутства о изгледу сцене, о 
кретању и начину говора ликова, о месту радње. Оне помажу 
редитељу, сценографу, костимографу и глумцима да поставе и 
изведу драмски текст на сцени, а читаоцу да се уживи у текст и 
замисли изглед лица и начин на који лица говоре и обављају неку 
радњу. Упутства и напомене дати су у загради, курзивом (удесно 
накошеним словима).

Комедија 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. У комедији се на духовит начин приказују живот,
људске мане и недостаци. Смисао комичног почива на нескладу
између жеља јунака и немогућности да те жеље оствари. Зато се, 
по Аристотеловом мишљењу, комедија двојако завршава: добро 
за позитивне јунаке и лоше за ликове извргнуте критици. Спознаја
комичног јунака долази на самом крају комедије. Подврсте
комедије су: комедија карактера, комедија ситуације и комедија
нарави (друштвена комедија). Врста 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. Комедије карактера су 
Покондирена тиква, Кир Јања и Зла жена Јована Стерије Поповића,
Народни посланик и Госпођа министарка Бранислава Нушића.

Драмски монолог је говор лика у драмском делу. То је облик 
приказивања драмске радње у којем се лик обраћа сам себи или се 
исповеда публици.

Дидаскалије (ремарке) су неговорени текст. Драмски писац 
у дидаскалијама даје објашњења редитељима, глумцима или 
читаоцима. Дидаскалије садрже упутства о изгледу сцене, о 
кретању и начину говора ликова, о месту радње. Оне помажу 
редитељу, сценографу, костимографу и глумцима да поставе и
изведу драмски текст на сцени, а читаоцу да се уживи у текст и
замисли изглед лица и начин на који лица говоре и обављају неку 
радњу. Упутства и напомене дати су у загради, курзивом (удесно ((
накошеним словима).

 ■ Сцена из позоришне 
представе Тврдица, 
Југословенско драмско 
позориште у Београду

  Литература: Joвaн 
Стeриja Пoпoвић (збoрник 
рaдoвa), Бeoгрaд, 
Завод за издавање 
уџбеника Социјалистичке 
Републике Србије 1965; 
Драгиша Живкoвић, 
Бидeрмajeрски 
усaмљeник Стeриja, Нoви 
Сaд, Матица српска, 1983; 
Мирон Флaшaр, Студиje o 
Стeриjи, Бeoгрaд, Српска 
књижевна задруга, 1988.
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 ■ Јован Стерија Поповић

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Чин је део драмског текста који представља тематску и драматуршку 
целину. Саставни делови чина су призори (појаве) и слике (сцене). 

Слика (сцена) је најмања тематска јединица у развоју драмске радње. 
Обично означава промену позорнице унутар једног чина као места радње.

Појава (призор) – карактерише је промена лица на позорници. Улазак 
и излазак лика са сцене, означава и њену промену. Јован Стерија Поповић 
чин назива дејство, а појаву – позорје.

ЗАНИМЉИВОСТ

„Давно се у нас, највећи позоришни писац у Срба, обавезно означава 
именом Стерија, иако за живота никада није користио то име. Отац Јована 
Ст. Поповића био је Грк или погрчени Цинцарин – звао се Стерио Папаз. 
Он је прихватио српско презиме Поповић. (…) Дуга је прича како је дошло 
до тога да данас наши историчари књижевности и позоришта (и сви други 
који га помињу) великог писца Јована Ст. Поповића зову Стерија.”

(Петар Милосављевић, Мала историја српског позоришта, одломак, стр. 204)

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Прочитај Стеријину комедију Тврдица у целости. Откриј у комедији 
појединости у којима се сликају тврдичлук и тврдице. Објасни зашто 
је тврдица увек на губитку. 
Упореди лик Кир Јање са Харпагоном из Молијерове комедије 
Тврдица. Пронађи извор комичности у овим делима, карактерне 
мане тврдице и критички их протумачи.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Јован Стерија Поповић (1806–1856), један од најзначајнијих 
српских комедиографа. У устаничкој Србији радио је на организацији 
школства и просвете, на оснивању архива, Друштва српске словесности, 
музеја и на заштити културног блага српског народа. Творац је прве 
оригиналне драме у српској књижевности. Значајне комедије: Лажа и 
паралажа (1837), Тврдица (1837), Покондирена тиква (1838), Зла жена 
(1838), Београд некад и сад (1853) и Родољупци (постхумно објављена).

1.  

2.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Тврдица, комедија 
карактера, драмски 
дијалог, драмски 
монолог, дидаскалије, 
чин, слика, појава
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Укрштеница
Водоравно (хоризонтално): 1. Прозни текст у којем се на занимљив 

и оригиналан начин расправља о неком актуелном животном, научном, 
уметничком или књижевном питању. 2. Доситејев назив за поуке у баснама. 
3. Синоним за реч тврдица. 4. Истакнуто и украшено слово на почетку 
текста, поглавља или важније текстуалне целине. 5. Драмска врста у којој 
се на различите начине приказују комични јунаци, који својим говором, 
поступцима, неприлагођеношћу ситуацији и односом према другим 
ликовима изазивају смех. 6. Особа која исправља језичке и стилске грешке 
у тексту који је спреман за штампање. 7. Оснивач првог часописа код 
Јужних Словена. 8. Назив којим Јован Стерија Поповић у својим комедијама 
именује драмски призор. 9. Име једног учитеља и аутора школске драме 
Трагедокомедија. 10. Упутства и напомене у драмском тексту дати у 
загради, курзивом. 11. Подругљив говор у којем се мисли супротно од 
онога што се говори. 12. Име Јањине супруге из комедије Тврдица Јована 
Стерије Поповића. 13. Дело у којем писац описује властити живот од рођења 
до тренутка писања или само одређен период свог живота (детињство, 
младост, старост). 

Усправно (вертикално): 1. Дело које даје сажет, систематски приказ 
целокупног знања из свих области или из одређене гране науке или 
уметности.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

НАУЧИЛИ СМО
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Романтизам

 ■ Новак Радонић, Виле крунишу Бранка
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Романтизам у европској 
књижевности

Романтизам је правац у европској књижевности и уметности 
који је обележио крај 18. века и прву половину 19. века. Појам 
романтичарски у 18. веку користио се за означавање књижевности 
средњег века и ренесансе. Крајем 18. века у Немачкој, а потом и у 
другим земљама Европе појам романтизам почео је да означава 
уметнички правац који се супротставља класицизму.

Социјална основа романтизма је разочарање у епоху, у друштво, 
у веру да ће наука и револуције водити цивилизацијском напретку. 
Безнађе, очајање, разочарање – то су расположења која су обележила 
почетак 19. века. Незадовољство савременом стварношћу погодовало 
је подвајању света на стварни свет и идеални свет (свет маште). 

Идеолошки (политички, друштвени, филозофски) предуслови 
рађања романтизма су разочарање у Француску револуцију, 
Наполеона и буржоаско друштво уопште. Истовремено, романтичари 
осећају ентузијазам, веру у свемоћ слободног човековог духа, жељу 
за обнављањем и новим уређењем света. Стога се код њих појављује 
борбено расположење и протест против зла које влада. 

Човек романтичарског поколења, сведок крвопролића, 
окрутности, трагичних судбина појединаца и целих нација, разочаран 
жалосном стварношћу  осећа такозвани светски бол (Weltschmerz). 
Поносан је на своје ја, јер само индивидуалност може да га уздигне из 
просечности и малограђанског менталитета. У књижевним делима 
се стварају изузетни ликови у изузетним ситуацијама - снажне 
и непоновљиве личности. Романтичари се боре да у себи победе 
супротности: протест и немоћ, наивне илузије и песимизам, огромну 
енергију и страсни лиризам. Романтичарски јунак изражава песничку 
тугу за идеалима домовине, вољене жене, златне прошлости и 
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узвишеног уметничког стварања. У романтизму се појављује и други 
тип јунака – стваралац, песник, музичар, сликар као отелотворење 
демијурга (божанства које се уздиже над масама), верујући да друштво 
у којем влада „бездушна добит” угрожава уметност. Ствара се култ 
песника као генија, усамљеног и несхваћеног.

Субјективизам романтичара и емоционални занос условили 
су процват лирике, али и укључивање лирског начела у све друге 
жанрове. Стога, у доживљавању света и човека, те у начину 
приповедања, наглашена је субјективност. Настају нови прелазни 
жанрови пошто дотадашњи нису могли до краја да искажу све што 
мисли и осећа биће песника. Ти мешовити облици (лирско-епски 
и лирско-епско-драмски), на најбољи начин оличавају слободу 
романтичарског стварања. Формира се жанр романтичарске поеме 
(Бајрон, Пушкин, Љермонтов). Романтичарска драма се окреће 
традицији Шекспира и Калдерона, појављује се жанр драмске поеме 
(Бајрон, Шели). Лирска поезија је на првом месту, док се проза 
потискује у други план. У романтизму се формирају нови жанрови: 
историјски роман (Виктор Иго, Валтер Скот), фантастична приповетка 
и новела (Новалис, Хофман).

Доминантне теме романтизма су: усамљеност, слобода, нација, 
идеали жене и домовине, тема лутања, тема стваралаштва, култ 
детињства као простора идеалног света хармоније, култ осећајности, 
култ страсти, мотив лудила, култ маште и имагинације. Важно место 
у стваралаштву романтичара имају гротеска и иронија, којима 
се изражава контрасна природа романтичарског осећања света 
(критицизам и идеализам, стварност и фантазија, машта и банална 
свакодневица, слобода и ропство).

У делима је присутна и романтичарска иронија - слобода 
романтичарског песника коме је дозвољено да се игра и разара, да 
показује ограниченост многих ствари, да се подсмехује самом себи 
и сопственој стваралачкој немоћи, својим делима итд. Дух уметника 
веома често концентрише све чежње у један свеобухватан поглед, који 
је надмоћан и који доводи све у питање. Више него стилска фигура, 
романтичарска иронија јесте стање духа која у потпуности прожима 
једно књижевно дело.

За романтичаре је карактеристично стремљење ка необичном, ка 
фантастици, народним предањима, минулим вековима и егзотичној 
природи јер су незадовољни стварношћу у којој живе. Све што је 
тајанствено и загонетно привлачи романтичаре (ноћни пејзаж, дворци, 
демони) па је и вољена жена "с оне стране света", мртва драга. Из тог 
разлога читалац осећа језу док чита њихова дела.
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Романтичарски песник је окренут природи јер је она извор 
многих тајанствених појава и лепота; она нуди неслућену слободу и 
спокојство песнику, за разлику од друштва у коме влада лицемерје и 
неслобода. Зато песник у природи проналази усклађеност са својим 
осећањима (природа је огледало душе). За разлику од класицизма, 
велика пажња се посвећује човековом духовном свету. Важна је 
лепота дела, а не његова садржина и порука. Отуда потпуна и ничим 
ограничена слобода у стварању. Дело треба да покрене осећање у 
читаоцу.

Због револуција и устанака буди се национална свест те 
доминирају родољубиве теме и интересовање за националну 
прошлост. Јавља се несебична љубав према властитом народу 
и његовој историји, према култури и, посебно, према језику и 
народним умотворинама.

Стил је херојски, узвишен и патетичан. Јављају се речи као што 
су громови, крв, нож, олуја, орао и др. Одликују га многе реторске 
фигуре, јаке хиперболе, екскламације, анафоре, апострофе. 

Прва фаза немачког романтизма, у којем се напушта култ 
разума, својствен просветитељству и класицизму, а уздиже 
се култ осећајности и испољавање индивидуализма назива се 
Sturm und Drang (у преводу: „олуја и нагон”). Тај период у немачкој 
књижевности траје од 1767. до 1785. године и назива се још и 
немачки предромантизам. Најзначајнији представници су Јохан 
Готфрид Хердер, Јохан Волфганг Гете и Фридрих Шилер. У немачкој 
књижевности посебно место заузимају браћа Вилхелм и Јакоб 
Грим, који су пренели у жижу интересовања не само бајку (народну и 
ауторску) већ и народну књижевност у целини. Разлог који је навео 
романтичаре да се окрену фолклору и усменој књижевности био је 
очување националног јединства и националног идентитета.

Џорџ Гордон Бајрон (1788–1824) је најпознатији песник 
енглеског романтизма. Он је највише утицао на ток европског 
романтизма. За његово име везан је појам бајронизам – поглед на 
свет романтичарских песника који су стварали у духу Бајронове 
поезије. Бајронизам је дух времена који је донео разочарање у 
идеале. Бајроновски јунак је, попут свога творца, горд, хировит, 
преосетљив, без илузија, ци ник, одбачен од друштва, луталица и 
отпадник, несрећан у своме изгнанству. Осећа се као сувишни човек. 
Бајро но вски јунак је добровољни изгнаник из света малограђанских 
вредности, дубоко неза до во љан собом и светом који га окружује. 
Његова је основна карактеристика судбинска пре до дре ђе ност за 
несрећу и патњу. Бајроновски јунак осећа нејасну и неизлечиву тугу, 

  Литература: Рене 
Велек, „Преиспитивање 
романтизма”, у: Критички 
појмови, превели Александар 
Спасић и Слободан 
Ђорђевић, Београд, „Вук 
Караџић”, 1966.

екскламација - узвик, 
узвикивање, узвичне 
реченице
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светски бол, који достојанствено исказује својим бу нто вништвом и 
непри ста ја њем на друштвене норме.

Појава романтизма у руској књижевности тесно је повезана 
са најважнијим историјским догађајем у руској историји 19. века 
– победом у Отаџбинском рату против Наполеона 1812. године. 
Најзначајнији представници руског романтизма су Александар 
Сергејевич Пушкин (1799–1837), Михаил Јурјевич Љермонтов 
(1814–1841) и Николај Васиљевич Гогољ (1809–1852). Романтизам 
и реализам као најзначајније и дубоко националне литерарне 
струје у руској култури нису биле супротстављене једна другој, већ 
су се преплитале, допуњавале и довеле књижевност до блиставог 
врхунца – златног века руске књижевности и културе, у којем 
стварају велики реалистички писци Фјодор Михајлович Достојевски 
и Лав Николајевич Толстој.

Представници француског романтизма су: Франсоа Рене де 
Шатобријан (1768–1848), Жермена де Стал (1766–1817), Виктор Иго 
(1802–1885), Алфонс де Ламартин (1790–1869) и Алфред де Мисе. 

 ■ В. Алан, Бајрон у егзотичним крајевима

КЉУЧНЕ РЕЧИ

романтизам, 
субјективизам 
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прошлости, 
народност, 
фолклор
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Романтизам у српској књижевности

За романтизам у српској књижевности може се рећи да је 
сложена стилска формација. Стилској хетерогености српског 
романтизма доприносе утицаји различитих књижевних праваца, 
а посебно елементи барока, класицизма и сентиментализма, 
који живе напоредо са новим романтичарским тенденцијама у 
литератури. Епоха романтизма у српској књижевности утемељена 
је на културној ре во лу цији коју je припремио и извршиo Вук 
Стефановић Караџић. Преломне, 1847. године, појавиле су се четири 
књиге које су оз на чиле победу Вукових идеја: превод Новог завјета 
Вука Кара џи ћа, дра мски спев Горски вијенац Петра Петровића 
Његоша, Песме Бранка Радичевића и фило ло шка ра справа Рат за 
српски језик и правопис Ђуре Даничића. Најзначајнија дела српског 
ро ма нтизма написана су реформисаним Вуковим језиком. У отпору 
према идејама класицизма, књи жевност романтизма афирмисала 
је нове стилске, идејне и друштвене вредности и изнедрила неке од 
највећих песника српске књижевности уопште.

„Као велика књижевна обнова, романтизам је у нашу 
књижевност унео огромне промене; у неким њеним областима, 
особито у поезији, он је извршио прави уну тра шњи преображај. Ако 
Вуков покрет представља културну револуцију, романтизам је био 
књижевна револуција: први је изменио културне претпоставке на 
којима се ствара књи жевност, а други је изменио књижевност саму.” 

(Јован Деретић, Историја српске књижевности, стр. 683)

У почетку националног романтизма настаје и национални 
еп, који је снажно везан за народну епску традицију, али и за 
европска литерарна искуства (Петар Петровић Његош). Поезија је 
доминантна врста, а преовлађује ритмичко-мелодијска матрица коју 
је успоставио Бранко Радичевић на песничком језику усмене лирике 
још четрдесетих година 19. века.

Када је реч о прозним жанровима, ро ма не скно стваралаштво 
је у сенци поезије и драме (Милован Видаковић). Приповетке су 
такође заступљене у ма њој мери (Ђура Јакшић). Рађа се и историја 
књижевности, развија романтичарска историографија. Афир ми ше 
се књижевна критика као жанр који стоји на граници између науке 
о књижевности и књижевне уметности. Наука о језику налази се на 
међи науке о књижевности, књижевне критике и самосталне научне 
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дисциплине. Језик се налази у средишту романтичарског схватања 
нације и националног духа. Он се доживљава као израз народне 
душе.

Романтизам Бранка Радичевића и његових следбеника ниче на 
основама народне лирике, и то оне која је на међи између вуковске 
„женске песме” и грађанске, варошке лирике.  Романтизам се 
јавља у развијеној грађанској средини, међу Србима у Аустријској 
царевини, превасходно као супротност класицизму. Одбацују се 
основне компоненте класицизма: рацио нализам, норма ти вна 
естетика, крутост правила, подражавање анти ке. 

 ■Велика школа у Београду

Насупрот томе, истичу се осећања и машта стваралаца, 
индивидуализам, космо по ли тизму се супротставља национализам, 
узори се траже у народној књижевности и кул ту ри, окретању 
средњем веку. Ипак, ни поезија српског романтизма није остала 
без ев ро пских и светских културних утицаја. Мисли се, пре свега, на 
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немачке романтичаре, као што су Гете, браћа Грим, Шилер, као и на 
дело позног немачког романтичара Хајнриха Хајнеа, који је највише 
утицао на Змаја, али и на Бранка и на Лазу Костића.

Од енглеских романтичара највећи утицај има ли су Бајрон и 
Валтер Скот. Шекспирова драма је извршила снажан утицај на 
развој српске предромантичарске и романтичарске исто ријске 
драме од Стефана Стефановића и раног Стерије до Костића и 
Јакшића. У том све тлу, прослава Шекспирове тристаго ди шњице 
у Новом Саду 1864. године пред ста вља једну од централних 
културних манифе ста ција у раздобљу српског романтизма. Не 
треба потценити ни утицај бајронизма као књижевне моде тога 
времена. Бајроновска херојска поема нашла је важно место у 
стваралаштву три велика песника српског романтизма: Бранка 
Радичевића, Ђуре Јакшића и Лазе Костића.

Романтичарски идеал индивидуализма и субјективизма утицао 
је, с једне стране, на обли ковање прометејског лика хероја, титана 
у поезији романтизма, и с друге, на ства ра ње идеализованог лика 
жене, која је најчешће представљена као идеална Српкиња. 

Пресудни фактори за настајање и развијање романтизма 
код нас су: делатност Ву ка Караџића и његових следбеника у 
Бечу; песништво Симе Милутиновића Са рај ли је и ра звој српске 
културе у Војводини; култ епске народне песме; косовска легенда; 
слободарске тековине Првог српског устанка и вековне борбе 
Црногораца против турских ос ва јача.

Када је реч о периодизацији српског романтизма, обично 
се разликују следеће развојне етапе: рани или патријархални 
романтизам, романтизам 40-их година, романтизам омладинског 
доба, позни романтизам.

У развоју српског романтизма значајну улогу одиграла је 
Уједињена омладина српска. Основана је 1866. године у Новом 
Саду, као савез литерарних дружина и певачких друштава. 
Представљала је национално-политички покрет Срба који је имао 
изузетну улогу у историји српског народа у другој половини 19. века. 
У програму ове организације истиче се да Уједињена омладина 
тежи „одгајању свести о заједничкој славној прошлости, утврђивању 
братске заједнице и љубави општег добра, развитку човечанских 
врлина, осветљавању свеколиком напретку Срба, све на основу 
истине а с помоћу науке”. 

У 18. и 19. веку стварају се најзначајније националне културне 
институције: Гимназија у Сремским Карловцима (1791), Велика 
школа у Београду (1808), Матица српска (1826), Текелијанум у Пешти 

 ■  Светозар Милетић, један 
од организатора прве 
скупштине Уједињене 
омладине српске (споменик 
на Тргу слободе у Новом 
Саду)
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(1838), Лицеум у Кра гу јевцу (1838). У Бечу су излазиле Новине 
сербске (1813–1821). Грађанска класа у повоју образовала се у 
Бечу, Лајпцигу и Пожуну (Братислави). Долазило је до брзе и осетне 
европеизације српске културе.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

О коренима романтизма
„Оно што се у српској књижевности и култури може назвати 

српским рома нти змом, настало је у резултату дејстава многих 
политичкоисторијских и културно исто ријских процеса у Европи и у српским 
покрајинама на прелазу два века 18. и 19. Француска револуција са својим 
идејама о слободи, једнакости и братству међу људима и народима, 
Наполеонови ратови, народноослободилачки покрети, идеје либерализма и 
демократизма, Први и Други српски устанак, стварање српске државности 
на основама народно-сељачке револуције, предромантичарско 
интересовање за ’природну поезију народа’ (Хердер), дух историзма и 
националне традиције, право сваког народа на своје национално духовно 
постојање и развијање, схватање језика и књижевности као израза ’духа 
нације’ – све је то представљало ону друштвену и духовну климу из које 
је настајао покрет европског, па и српског, романтизма. (…) Код Срба 

 ■ Зграда Матице српске у Новом Саду
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романтичарски покрет сав је у знаку стварања националне књижевности и 
културе, на основама на ро дне поезије, а у духу националноослободилачких 
тежњи и устаничких борби српског на рода, који је вековима био у ропству 
туђих народа – великих сила (Турске, Млетачке ре публике, Аустрије), а сада, 
почетком 19. века, почео да се окупља око своје осло бо ђе не земље матице 
– Кнежевине Србије. Национална слобода и народна књижевност и кул-
тура – то су две идеје водиље које су од почетка века, од српских устанака 
против Ту рака, па кроз цео век, све до почетка 20. века, до Балканских 
ратова и Првог светског ра та, означавале основне тежње српског народа у 
његовом државном, политичком и ду хо вном животу.” 

(Драгиша Живковић, Европски оквири српске књижевности III, стр. 190–191)

Романтизам и просветитељство
„Настао као антитеза просветитељству 18. века, романтизам је 

негирао кључну улогу разума у сазнању о свету природе и развитку 
људског друштва и давао предност интуитивној спознаји. Негирао је 
поетику класицизма, засновану на филозофији рационализма, његове 
догматичне теоријске схеме, уклањао баријере подела књижевних 
родова, залагао се за њихово слободно прожимање. Прокламовао је 
људска осећања и страсти примарним извором уметничке инспирације и 
мотивике, а у стваралачком процесу суштинским факторима сматрао је 
инспирацију и имагинацију.” 

(Милосав Бабовић, Поетика Горског вијенца, стр. 9)

О стилу и језику
„На језичко-стилском плану романтизам одликује тежња ка 

сликовитом изразу, бо гата и разноврсна метафорика, елементи 
хиперболизације и фантастике, придавање ве ликог значаја звучној 
експресивности стиха. За композицију романтичарских творе ви на, 
битно је одступање од строгог рационалног, логичког реда својственог 
кла сицизму и, с тим у вези, напуштање целовитости и заокружености 
као идеала правилно и до бро грађеног дела. Особине романтичарске 
књижевне структуре су: фрагментарност, не целовитост, композициона 
исцепканост, неповезаност делова, увођење дигресија и сл. Кратка 
лирска песма, по садржини најчешће љубавна, патриотска или мисаона, 
за узи ма централно место у жанровском систему наше романтичарске 
књижевности. Лирском начелу, подређена су и друга два основна песничка 
жанра нашег романтизма: хе ројска поема (синтеза епског и лирског) и 
поетска драма (синтеза драмског и лирског). Лир ско начело прожима и 
романтичарску прозу. У односима међу књижевним врстама, нестало је 
строге одељености, аутономности родова и врста, карактеристичне за 
поетику класицизма. У ро ма нти чарском стварању, жанрови се слободно 

  Литература: Јован Скерлић, 
Омладина и њена 
књи же вност, Сабрана 
дела Јована Скер лића, књ. 
X, Бео град, 1966; Јован 
Скерлић, Историја нове 
српске књижевности, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1997; 
Миодраг По повић, Историја 
српске књижевности, 
Романтизам I–II, Београд, 
Завод за уџбенике и 
наставна средства, 
1985; Романтизам III, 
Београд, Нолит, 1972; 
Јован Деретић, Историја 
српске књижевности, 
Треће, проширено издање, 
Београд, Про све та, 
2002; Ду шан Иванић, Ка 
генези српске поезије, 
Београд, Лицеј, 2011; Епоха 
романтизма, приредио 
Зоран Глу шчевић, Српска 
књижевност у књижевној 
кри ти ци, књ. 4, 2. издање, 
Београд, Нолит, 1972.



86

мешају и међусобно стапају, улазећи један у други. И ту се испољило моћно 
деловање романтичарског лиризма. Под његовим деј ством преобликовала 
се епика и драма, а и проза је добила поетска обележја.” 

(Ј. Де ре тић, Историја српске књижевности, стр. 691)

Устаничко доба
У основи српског романтизма стоје тековине Првог и Другог српског 

устанка. У ја нуа ру 1804. долази до Се че кнезова. Одлука о по ди за њу 
народа на Тур ке донета је 15. фебруара на Сре тењ ској ску п ш ти ни на ро-
дних пр вака у Ора шцу. За вођу устанка је дно гласно је иза  б ран Ка ра ђор-
ђе (1762−1817). Прихвативши се за по вед ни штва и, ка ко Вук у ус та ничкој 
прози сведочи, „по чев ши од мах го спо дар ски су ди ти и за по виједати, и 
умјесто претње из пи ш то ља гађати”, вожд је ог ла сио „старешинство своје 
по Ср би ји”. Сре ди ште ус та н ка по ста је Шу мадија. Прва велика победа била 
је на Ива нковцу (1805), када су Миленко Стој ковић и Пе  тар До бр њац до 
но гу по ту кли но во иза бра ног ве зи ра ко ји се из Ни ша запутио ка Бео гра ду. 
Нај ве ће војничке победе Првог ср пског устанка из во је ва не су на Де ли граду 
и Ми ша ру (1806). 

КЉУЧНЕ РЕЧИ

романтизам, 
народни језик, 
културна револуција, 
патријархални, 40-тих 
година, омладински и 
позни романтизам

РАД НА ТЕКСТУ

Одреди време настанка и трајања романтизма у српској 
књижевности.
Наведи стваралачке утицаје српских романтичара.
Који су најважнији жанрови у српском романтизму?
Наведи представнике српског романтизма.

1.  

2.  
3.  
4.  

 ■ Вељко Станојевић, Збор у Орашцу, 1804.
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Сава Мркаљ - заборављени 
лингвистички геније

Oргaнизoвaни oд стрaнe Aустриje дa буду живи бeдeм прeмa 
Tурцимa, Срби нa Вojнoj грaници били су у вeчитoм вojнoм 
лoгoру, увeк спрeмни нa рaт. Пoштo нису мoгли имaти мирaн 
живoт, a бeз вeзa сa нaциoнaлним jeзгрoм кojе je oстaлo нa 
истoку, Срби су тeшкo схвaтaли кoликo je нeoпхoдaн духoвни 
рaд и културнo ствaрaњe.  

У таквим приликама, 1783. гoдинe у Лaсињскoм Сjeничaку 
нa Кoрдуну, рoђeн je лингвистички гeниje Сaвa Mркaљ. Гoдинe 
1799. зaвршиo je шкoлу и зaтим пoстao српски учитeљ у 
Гoспићу. Кaсниje je oтишao у Зaгрeб, на академију, пa oндa и у 
Пeшту, гдe je слушao прeдaвaњa из филoзoфиje и мaтeмaтикe 
нa унивeрзитeту, a титулисaн je кao „свoбoдних худoжeствa 
и филoсoфиje дoктoр“. Биo je дoбaр знaлaц лaтинскoг и 
фрaнцускoг jeзикa, a рaзумeo je и грчки и хeбрejски, штo je 
њeгoвoм филoлoшкoм тaлeнту билo oд вeликe кoристи.

Сало дебелога јера

У нашој култури и књижевности постоје небројене заблуде 
и „културни“ митови. Једна од њих је нeтaчна чињeница 
дa je прaвoписну рeфoрму зaпoчeo и први фoрмулисao Вук 
Стeфaнoвић Кaрaџић. Учинили су тo други прe њeгa, пa тaкo 
мeђу имeнимa кao штo су Гaврил Стeфaнoвић Вeнцлoвић, 
Дoситej Oбрaдoвић, Зaхaриja Oрфeлин, Пaвлe Сoлaрић, Aтaнaсиje 
Стojкoвић и Joвaн Дoшeнoвић, прeдњaчи Сaвa Mркaљ. Oн je 
1810. гoдинe штaмпao свojу чувeну књижицу пoд нaслoвoм 
кojи oдмaх oткривa њeгoв стaв Сaлo дeбeлoгa jeрa либo 
азбукoпрoтрeс у Будиму грaду. Ту се Мркаљ зaлaжe зa фoнeтски 
прaвoпис, a прoтив је стaрoг кoрeнскoг, eтимoлoшкoг прaвoписa 
и нeпoтрeбних писмeнa (слoвa), тaнкoг и дeбeлoг jeр. Нaслoв 
je мeтaфoричaн – „сaлo“  асоцира на изглед тврдог знака ъ, тај 
знaк зa нeпoстojeћи глaс имa испупчeњe и потпуно је сувишно у 
писању.

 ■ Сава Мркаљ
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 Штa сaдржи oвo дeлцe oд 18 стрaницa, кaкo гa сaм aутoр 
нaзивa у свojoj пoсвeти „Mихaилу Кoићу, Купцу и Грaждaнину 
пeштaнскoм, нaукa љубитeљу, пoчитaтeљу и блaгoдeтeљу 
књижникa“, вeрoвaтнo свoмe мeцeни? Књигa je мaлo пoзнaтa, 
чeстo je пoмињaнa, aли ниje истaкнут њeн знaчaj ни пиoнирскa 
улoгa Mркaљeвa. Сaлo дeбeлoгa jeрa сaчувaнo je у jeднoм 
jeдинoм примeрку кojи сe чувa у библиoтeци нeкaдaшњe Српскe 
прaвoслaвнe вeликe гимнaзиje у Нoвoм Сaду, jeр je књигa 
уништeнa, кao oпaснa. Гoдинe 1947. Maтицa српскa издaje je кao 
фoтoтипскo издaњe. 

У прeдгoвoру Mркaљ кaжe дa je Дoситej изoстaвљao дeбeлo 
jeр и дa je писao нaрoдним jeзикoм, зaпoчињуjући нoву eру. 
Mнoги пoсвeћуjу пaжњу jeзику, aли мaлo их je кojи сe усуђуjу 
дa у писaњу oдступe oд стaрe oртoгрaфиje. Нajлaкшe je oстaти 
при стaрoм нaчину, сaмo, дa ли je и нajбoљe. Нajвaжниjи циљ 
и нaчeлo jeзикa jeстe њeгoвa нajвeћa мoгућa рaзумљивoст. 
Прирoднo je, дaклe, дa je у jeзику пoтрeбнo oнoликo слoвa 
кoликo имa глaсoвa. Aкo их je мaњe, нeћeмo знaти зaписaти 
свaку рeч, aкo их je вишe, нeпoтрeбнa су, a мoгу бити и штeтнa. 

Mркaљ кao вeoмa дoбрo упућeн у нaуку o jeзику кaжe дa 
имaмo тoликo зaгoнeтних слoвa дa вишe нe знaмo читaти 
слaвjaнскe oднoснo црквeнe књигe. Зачуђује слобода кojoм oвaj 
млaди црквeни питoмaц  гoвoри нe сaмo o црквeним слoвимa 
вeћ и o Свeтoм Ћирилу, приговaрajући и њeму, a joш вишe, 
нaрaвнo, сaврeмeницимa, збoг кoмпликoвaнe oртoгрaфиje и 
нeпoтрeбних слoвa, штo ствaрa сaмo нeспoрaзумe. „Међутим, 
кo нaм брaни дa их измeнимo“ – кaжe слoбoдoумни Mркaљ, 
нe знajући или нe хajући зa oнe кojи су и joш кaкo брaнили мa 
кaкву измeну. Жeлeћи дa пojeднoстaви aзбуку, Mркaљ прeдлaжe 
дa сe oстaвe мнoгa слoвa, пa измeђу oстaлoг и joтa, зaтим х зa 
кoje сeљaни Срби нe знajу, нo мaлo уљудниjи гoтoвo увeк гa 
изгoвaрajу и дa би нaм трeбaлa слoвa зa љ, њ и ђ. Aзбукa трeбa 
дa имa 29 слoвa и свa дa буду jeдинoзвучнa и тaдa ћe бити 
сaвршeнa.

Мркаљ је у четири слова задржао танко јер (ь) без 
гласовне вредности, и то су слова диграмског типа: дь, ть, ль, 
нь. У његовој реформисаној азбуци једино нема слова џ, а за 
глас ј користио је слово і. Углaвнoм, цeo систeм нaшe aзбукe 

 ■ Сало дебелога јера 
(насловна страница)
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и фoнeтскoг прaвoписa je ту, у 18 стрaницa тoг знaчajнoг, 
приличнo зaбoрaвљeнoг дeлa. Tрeбaлo je дa сe узмe joтa тj. ј кojу 
je Mркaљ нaзнaчиo, дa Лукиjaн Mушицки oживи Вeнцлoвићeвo 
ђ, дa Вук спojи л и тaнкo jeр (ь) и н и тaнкo jeр (ь) и дoбиje љ и њ 
и дoдa џ зa стрaнe рeчи и вeлики пoсao je зaвршeн: jeднoстaвнa 
aзбукa зa нaрoд, мoжe дa зaмeни стaру, црквенo-пaтрициjску. 

Зaр oндa Mркaљ ниje ствaрни твoрaц нaшe пojeднoстaвљeнe 
aзбукe и фoнeтскoг прaвoписa? Он тo oбjaвљуje кao мaнифeст: 
„Oд дaнaс нaш прaвoпис пoдвргaвa сe пoд нaчeлo: ’Пиши кaкo 
гoвoриш!’“ 

Мркаљева патриотска мисија 

Meђутим, прeдстaвa o Mркaљу билa би нeдoвoљнa, укoликo 
сe нe oсврнeмo нa њeгoвo учeшћe у живoj и прaктичнoj бoрби 
зa eгзистeнциjaлнe циљеве српскoг нaрoдa. Нaкoн изненадног 
и неуспелог покушаја дa сe зaмoнaши, Mркaљ oбилaзи свe 
крajeвe у кojимa Срби живe (Глинa, Кaрлoвaц, Шибeник, Срeм, 
Срeмски Кaрлoвци, Нoви Сaд, Бaнaт, Вojнић). Oвo њeгoвo 
крстaрeњe нeки истрaживaчи нaзивajу лутaњeм изгубљeнoг 
чoвекa. Meђутим, мoжe се зaкључити дa je Mркaљ тако oбaвљao 
пaтриoтску мисиjу oбрaзoвaњa и вaспитaњa oдaбрaнoг кaдрa. 
Крajeм двaдeсeтoг вeкa oткривeн je зaнимљив пoдaтaк: Mркaљ 
je биo привaтни учитeљ у Шaпцу, гдe му je учeник биo Joвaн 
Нинић, кojи je кaсниje пoстao пoзнaти рoдoљуб и мeцeнa Ђoрђa 
Maркoвићa Кoдeрa. O тoмe сe 1844. гoдинe у Пoдунaвци пojaвилa 
и пeсмa у кojoj српскa омлaдина слaви Mркaљa и њeгoв утицaj 
нa учeникe. Maлo je пoзнaтo и o Mркaљeвoj мисиjи у Дaлмaциjи, 
гдe je вoдиo жeстoку бoрбу прoтив униjaћeњa, и у исти мaх 
хрaбриo српскo нeукo свeштeнствo. Пo свeдoчeњу прoтoсинђeлa 
Кирилa Цвeткoвићa, Mркaљ je нaдмoћнo пoбeђивao униjaтскe 
мисиoнaрe и зaгoвoрникe вeштo сe oдржaвajући у кaнцeлaриjи,  
прoтивиo сe униjaћeњу склoнoг, влaдикe Крaљeвићa, нa кoгa je 
ускoрo групa зaвeрeникa пoкушaлa aтeнтaт. Нa Цвeткoвићeвo 
упoзoрeњe, дa би гa ускoрo мoглa „бeдa снaћи“, Mркaљ je 
oдгoвoриo: „Ja ћу брaнити свojу вeру и Цркву, и учићу свaкoгa дa 
пoстojaн и тврд у вeри будe, и свojу чaст и зaвичaj, кojи сe ни зa 
кaквo блaгo купити нe мoжe, дa чувa и брaни.“

  Литература: Meшa 
Сeлимoвић, Зa и прoтив 
Вукa, Нoви Сaд, Матица 
српска, 1967; Владан 
Нeдић, Нeoбjaвљeнe пeсмe 
Сaвe Mркaљa, Збoрник 
Филoзoфскoг фaкултeтa, 
Бeoгрaд, 1959, књ. IV/2,  стр. 
415-424; Јован Дeрeтић, 
Рaспрaвa Сaвe Mркaљa 
o српским писмeнимa, 
Кoвчeжић, Бeoгрaд, 1964, 
књ. VI, стр. 163-187; 
Александар Mлaдeнoвић, 
Сaвa Mркaљ и њeгoви 
прeтхoдници у рeфoрми 
пeрдвукoвскe ћирилицe, 
Гoдишњaк Филoзoфскoг 
фaкултeтa у Нoвoм Сaду, 
1967, књ. X, стр. 161-198.
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Заслуге Саве Мркаља

Сaвa Mркaљ je пao у зaбoрaв и пoзнaтo je имe тeк у стручним 
кругoвимa и кругoвимa пoзнaвaлaцa њeгoвoг дeлa. Дaнaс, ми 
мoрaмo тo дa испрaвимo jeр Сaвa Mркaљ je "први jугoслaвeнски 
филoзoф звукoвa српскoг jeзикa", кaкo тврди Вaтрoслaв Jaгић. 
Зaтим, oд њeгoвих сaмo двaнaeст oригинaлних пeсaмa, три 
су ушлe у нaшe сaврeмeнe aнтoлoгиje, дaклe чeтвртинa, штo 
je зaдивљуjући брojчaни oднoс нa кojи скрeћe пaжњу Душaн 
Ивaнић. Mркaљ je 1822. гoдинe први дao примeр сoнeтa у прaвoм 
jaмпскoм jeдaнaeстeрцу, кojи je дo 1959. гoдинe, нaжaлoст 
oстao у рукoпису. Oн je прeтхoдник Лaзe Кoстићa у примeни 
jaмпскoг дeсeтeрцa. Mркaљ сe oглeдao и у књижeвнoj критици 
кao бриљaнтaн пoлeмичaр, нпр. у критици Видaкoвићa. Oсим 
тoгa, биo je умни тeoлoг, пoсeбнo христoлoг, кojи je, прeмa 
митрoпoлиту Aмфилoхиjу Рaдoвићу, пo духу биo срoдaн Њeгoшу 
и кojи je пoсeдoвao нe сaмo тaнaнoст филoлoшку и мeтaфизичку, 
нeгo и тaнaнoст тeoлoшку. 

Мркаљ као страдалник

Зaхтeвoм дa прoстoнaрoдни jeзик пoстaнe књижeвни, 
Mркaљ сe зaмeриo црквeним влaстимa. Mитрoпoлит je тaдa 
биo свeмoћни Стeфaн Стрaтимирoвић, упoрни пoштoвaлaц 
слaвeнoсербскoг jeзикa и eтимoлoшкoг прaвoписa, и oн je Сaлo 
дeбeлoгa jeрa схватио кao напад, пa je oд пeштaнскe цeнзурe 
зaхтeвao дa сe вишe нипoштo нe смejу штaмпaти списи слични 
Mркaљeвoм. 

Сaвa Mркaљ сe убрзo пoвукao у мaнaстир Гомирје и постао 
монах Јулијан. Пошто је oптужeн зa пoбуну и нeприjaтeљствo 
прeмa Цркви, брaтиja гa je гoнилa, кињилa и мучилa глaђу 
дoк ниje пoлудeo. Прeзрeн и бojкoтoвaн пoчeo je дa пaдa у 
мeлaнхoниjу и тeшкa дeпрeсивнa стaњa. Мркаљ је имао чудну 
фиктивну идеју да га од свуда гони потајни непријатељ, неки 
зао дух. Гoдинe 1817. пoд притискoм или сaсвим бeз снaгe 
нaписao je Пaлинoдиjу кojoм сe oдрeкao свoje књигe и свojих 
идeja, oдрeкaвши сe тaкo слaвe и прaвa нa вeдрo сeћaњe из 1810. 

 ■ Стефан Стратимировић
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гoдинe. Убрзo бивa рaзмoнaшeн и прeпуштeн дугoм и мучнoм 
путoвaњу. 

Уз нeсигурну eгзистeнциjу привaтнoг учитeљa, сa oдбиjeнoм 
жeљoм дa гa пoнoвo примe у мaнaстир (1825), у нeрвнoм 
рaстрojeњу пoврeдио је чoвeкa кojи je oд њeгa трaжиo привaтнe 
чaсoвe из лaтинскoг. Taкo je дoспeo у зaтвoр, гдe je мучeн. Преко 
кaрлoвaчке бoлнице стиже у душeвну бoлницу у Бeчу гдe гa je и 
Вук пoсeћивao и гдe je 1833. гoдинe и умрo. 

1. Одреди предмет овог текста и објасни наслов Мркаљеве књижице 
Сало дебелога јера.

2. За какав правопис се залаже Сава Мркаљ и које начело заступа?
3. Размотри и објасни ставове Саве Мркаља о реформи српске 

ћирилице. Своје тврдње поткрепи наводима из текста. Колико слова 
треба да има српска ћирилица и зашто?

4. Објасни став митрополита и српског свештенства.
5. Зашто је Црква на челу са митрополитом бранила етимолошки 

правопис и славеносербски језик?
6. Какву судбину је доживела Мркаљева књижица?
7. Oбјасни значај Саве Мркаља за Србе у Хрватској. 

 ■ Maнaстир Гoмирje у 
Рeпублици Хрвaтскoj

РАД НА ТЕКСТУ
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Живот и рад Вука Стефановића 
Караџића

Вук Стефановић Караџић је оснивач наше нове националне културе. 
По пропасти Првог српског устанка, крајем септембра 1813. године, носећи 
у своме пртљагу један повећи „росијски Пјесеник”, Вук је прешао у Аустрију. 
У Бечу је написао један краћи спис о пропасти Србије у об ли ку писма 
упућеног Карађорђу и дао га у шта мпу уреднику Новина сербских Дими-
три ју Давидовићу. Спис, који је у међу вре мену изгубљен, чистотом српског 
говорног на родног језика скренуо је пажњу цензора за словенске књиге 
Дворске библиотеке у Бечу, Словенца Јернеја Копитара, и био по вод за 
њихов лични сусрет, негде у де це мбру 1813. године. Био је то, испоставиће 
се касније, пресудан су срет за историју нове српске националне кул ту ре.

Основни правци рада Вука Стефановића Караџића могу се 
означити као:

 – свеобухватна реформа српског књижевног језика и 
правописа (Вук као филолог);
 – израда првог српског речника заснованог на народном 
говору (Вук као лексикограф);
 – сакупљање, систематизовање и објављивање српских 
народних умотворина; основни принципи класификовања 
усмене грађе (Вук као фолклориста);
 – бележење народних обичаја, веровања и казивања (Вук као 
етнолог и историчар религије);
 – писање књижевних критика, полемика и рецензија (Вук као 
књижевни критичар);
 – писање биографија знаменитих личности тога доба; 
редакција српских народних приповедака (Вук као 
оригинални писац);
 – историјски списи о Првом и Другом српском устанку (Вук 
као историограф);
 – превод Новог завета на народни језик, чиме је указано на 
лексичко богатство и способност народног језика да изрази 
и најкомплексније садржаје (Вук као преводилац).

Као реформатор српског језика и правописа, Вук је посебно 
истицао да српски књижевни језик треба да буде заснован на 
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елементима народног говора источно хер цеговачког диjaлeктa. 
Залажући се за фонетски правопис и азбуку у којој сваком гла-
су одговара једно слово (Пиши као ш о о во риш, чи ај као 
ш о је на исано), Вук се ослонио на правописну реформу Саве 
Мр каља (Сало ебело а јера либо азбуко ро рес, 1810). Поред 
филолошких радова о правопису и граматици, борба за реформу 
српског језика и правописа укључивала је и полемичке спи-
се, лексикографска истраживања, неопходна за припрему и 
објављивање српскога ре чни ка, као и Вуков рад на сакупљању, 
систематизовању и штампању ср пских народних умотворина.

Сакупљање српских народних умотворина донело је Вуку 
највећу књижевну славу. Је дном приликом написаће да му је 
скупљање песама „прави и најмилији посао” (Вук, Пре и ска, I, 
стр. 162).

Као лексикограф, Вук је написао књигу која је била најзна-
чајнија за развој српске националне културе. Реч је о Ср ском 
рјечнику (1818; 1852). Прво издање Рјечника представља темељ 
Вукове правописне и језичке реформе, означава дефинитиван 
прелаз ка народном језику као основици српског књижевног 
језика, уз увођење фонолошког начела да сваком гласу одговара 
једно слово и уз фонолошки правопис. Ако је прво издање 
Рјечника представљало говорни фонд и језичко осећање једног 
човека, са ограниченим бројем речи (26.270), у другом издању, 
Вук је тежио да сакупи збирку у којој ће бити заступљена 
свеукупност српског лексичког фонда, те је у том смислу Рјечник 
из 1852. године (47.427) постао незаобилазна литература за 
српске филологе и људе од пера у епоси српског романтизма. У 
првом издању Рјечника драгоцени сарадник на тумачењу речи 
био је Јернеј Копитар, у другом Ђуро Даничић.

Вукове књижевне критике представљају обрачун 
„рационалисте међу ро ма нтичарима” са сладуњавом, 
патетичном литературом српске грађанске средине у епоси 
сентиментализма и предромантизма.

Вук је био значајан српски књижевник, што је посебно 
испољио у писању биографија и историографских спи-
са, али и у припремању за штампу и редиговању српских 
народних приповедака, у којима је требало „мислити и ријечи 
намјештати”, не „по своме вкусу”, већ по преовлађујућем на ро-
дном осећању колектива којем је припадао. Вук је био значајан 
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као приповедач. Његова реченица је занимљива и свежа, јасна, 
прецизна, усредсређена на предмет, интонацијски проткана 
мелодијом народног говора, често прожета казивањима 
анегдотског типа.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Доситеј и Вук
„Ако је 18. век у српској књижевности био означен именом 

Доситеја Обрадовића (1740–1811), 19. век се може означити 
именом Вука Караџића (1787–1864). Доситеј и Вук су оснивачи 
нововековне српске књижевности, који су деловали на двема 
етапама њеног развитка. Оно што је Доситеј започео у српској 
књижевности 18. века, стварајући нову српску световну грађанску 
просвету и културу, наставио је Вук у новим условима, на почетку 
и током 19. века, стварајући нову српску националну књижевност, 
дајући Доситејевим тежњама о књижевности на народном 
језику и за народ пуну националну садржину и национални израз. 
Основне смернице те књижевности, њену природу и њен ка ра-
ктер, њене вредности и достигнућа, условиће и одредиће рад Вука 
Стефановића Ка ра џића. Са извесним закашњењем у односу на 
развијеније и већ конституисане европске књи же вности у ранијим 
вековима, српска књижевност ће убрзаним зрењем достизати у 
току тога ве ка остале европске књижевности, постајући на тај начин 
интегрални део европске књижевно сти као целине.” 

(Драгиша Живковић, Европски оквири српске књижевности III, стр. 186)

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Вук Стефановић Караџић, рођен у Тршићу 1787. Школује 
се у Лозници и манастиру Троноши (1795–1796). Са избијањем Првог 
српског устанка постаје писар у штабу устаничког харамбаше Ђорђа 
Ћурчије (1804). У Сремским Карловцима покушава да се упише у други 
разред класичне гимназије. Упознаје Лукијана Мушицког (1805). Постаје 
писар у штабу Јакова Ненадовића, касније писар Правитељствујушчег 
совјета у Београду (1807). Похађа Велику школу у Београду. Среће се са 
Доситејем Обрадовићем. Оболева од реуматичног запаљења зглобова 
(1808). Упознаје се у Будиму са Савом Мркаљем и Луком Миловановим, 
првим реформа то ри ма српског књижевног језика (1810). Постаје  ■ Павел Ђурковић, Млади 

Вук Караџић, 1816.

  Литература: Љубомир 
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Караџића, Београд, БИГЗ, 
1924, 1987; Миодраг 
Поповић, Вук Стефановић 
Караџић (1787–1864), 
Београд, Нолит, 1964, 1987.
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управник царинарнице у Кладову (1811). Прелази у Беч и упознаје се са 
Јернејем Копитарем (1813). Штампа прве књиге: Мала простонародна 
славеносербска пјеснарица и Писменица сер бскога језика по говору 
простога народа написана (1814). На Копитарев подстицај започиње рад 
на Рјечнику (1815). Објављује збирку песама Народна србска пјеснарица 
(1815). Жени се Аном Краус (1818). Исте године уводи „јоту” (латинично 
слово ј) у српску азбуку. Критикује Видаковићеве романе, објављује 
филолошке расправе. Објављује Српски рјечник (1818). Митрополит 
Стефан Стратимировић спаљује Рјечник због „непристојних” израза у 
делу (1819). Објављује три књиге лајпцишког издања Народних српских 
пјесама (1823). Среће се с Јакобом Гримом и Гетеом. Објављује алманах 
Даница (1825) и Житије Ајдук Вељка Петровића (1826). Сарађује са 
немачким историчарем Леополдом Ранкеом на књизи Српска револуција 
(1828). Пише Милош Обреновић, кнез Србије, или грађа за српску историју 
нашега времена (1828). Објављује Народне српске пословице и друге 
различне, као оне у обичај узете ријечи на Цетињу (1836), посвећене Петру 
Петровићу Његошу, у којима се први пут јавља слово х. Среће се са са 
Његошем и Људевитом Гајем у Бечу (1837). Објављује Montenegro und 
die Montenegrinen (Црна Гора и Црногорци), монографију о Црној Гори, на 
немачком језику (1837). Пише Одговор на ситнице језикословне Г. Ј. Хаџића 
(1839). Изабран за члана Друштва српске словесности (1842). Преводи 
Нови завјет (1847). Покреће публикацију Ковчежић за историју, језик и 
обичаје Срба сва три закона (1849). Објављује Српски рјечник (1852), друго 
издање, на ком сарађује са Ђуром Даничићем. Умире у Бечу 7. фебруара 
1864. Посмртни остаци пренети су у Београд и положени у порти Саборне 
цркве (1897).

 ■ Вукова кућа у Тршићу

 ■ Вуков гроб

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Вук Стефановић 
Караџић, реформа 
језика и писма, 
лексикографија, 
књижевна критика, 
полемика, биографија
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Вук Стефановић Караџић

Предговор Српском рјечнику 1818. 
године 
(одломци)

„Почетком 19. века Срби имају три књижевна језика. Два жива, 
славеносербски, као језик писане књижевности српских грађана у 
Угарској, затим народни књижевни језик, као је зик усмене књижевности, 
и један мртав – српскословенски, као језик старе српске књи же вно сти. 
Вук је имао јасан однос према свакоме од ова три језика. Према првом, 
славеносербском, крајње је одбојан. У њему види хибридну мешавину 
народног говора и рускословенског језика, у којој се огледа отуђеност 
горњих, клерикално-гражданских слојева од духа вла сти тог народа. Језик 
усмене књижевности Вуку је познат од колевке. Као мало ко, имао је раз-
ви јено осећање за његову лепоту. Имао је слух и за књижевну вредност 
народног приповедања. Бирајући народне песме за своје збирке, он 
је још једном доживео свеколико песничко бо га тство усменог језика. 
Његову чистоту и мелодичност посебно је истицао. (…) Вук је такође до бро 
познавао и језик старе српске књижевности, још из манастира Троноше, у 
коме се, у до ба Вукова ђаковања, литургија појала на српскословенском, 
а не као у црквама под управом Кар ловачке митрополије – на 
рускословенском.” 

(Миодраг Поповић, Памтивек, одломак)

Већ има близу иља а о ина како Србљи имају своја слова и 
писмо, а до данас још ни у каквој књизи немају правога свог језика! 
Док су Србљи имали своје краљеве и цареве, да се у оно доба овако 
млого писало као што се данас пише по ришћанским државама, 
јамачно би они почели још онда својим језиком писати, али се онда 
може бити још мање писало него што се данас пише по турским 
државама; зато се није требало ни старати да сви људи разумију 
оно што се пише, а неколико људи могли су ласно писати којекако. 
Оставше дипломе од наши’ краљева и од царева и други рукописи 
од они времена свједоче да је народ српски прије е  с о ина 
о ина говорио као и данас што говори (осим ђекоји’ турски’ и 

други’ туђи’ ријечи), него да су писари у писању мијешали народни 
језик с црквеним језиком, као и данас што се ради.

„Почетком 19. века Срби имају три књижевна језика. Два жива, 
славеносербски, као језик писане књижевности српских грађана у
Угарској, затим народни књижевни језик, као је зик усмене књижевности, 
и један мртав – српскословенски, као језик старе српске књи же вно сти. 
Вук је имао јасан однос према свакоме од ова три језика. Према првом, 
славеносербском, крајње је одбојан. У њему види хибридну мешавину
народног говора и рускословенског језика, у којој се огледа отуђеност
горњих, клерикално-гражданских слојева од духа вла сти тог народа. Језик 
усмене књижевности Вуку је познат од колевке. Као мало ко, имао је раз-
ви јено осећање за његову лепоту. Имао је слух и за књижевну вредност
народног приповедања. Бирајући народне песме за своје збирке, он
је још једном доживео свеколико песничко бо га тство усменог језика. 
Његову чистоту и мелодичност посебно је истицао. (…) Вук је такође до бро
познавао и језик старе српске књижевности, још из манастира Троноше, у
коме се, у до ба Вукова ђаковања, литургија појала на српскословенском, 
а не као у црквама под управом Кар ловачке митрополије – на
рускословенском.” 

(Миодраг Поповић, Памтивек, одломак)

ласно – лако
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(…) Тек 1783. године први је Доситеј Обрадовић казао да треба 
писати српским језиком као што народ говори, и сам је почео, 
колико је знао, тако писати. За њим су пошли млоги учени Србљи и 
за ово 35 година написали различне (тобоже српске) књиге, али (за 
превелико чудо!) до данас још немамо ниједне књиге да је управо 
написана по српској граматици, као што народ говори! Ниједном 
списатељу није пало на ум да барем за себе постави каквагођ 
правила у језику, и њи’ да се држи, него је писао сваки по својој 
вољи (како му се кад навр’ пера десило), тако, као да наш језик 
(осим свију језика на овом свијету) никакви’ правила нема!

Два су велика узрока овој несрећи нашега језика и овоме 
(прије нечувеном на овом свијету) покору нашему: рво, што су 
наши списатељи све самоуци у српском језику, зашто ми немамо 
још ни буквара ср ско а, а камоли што више. Ако се наш списатељ 
родио у вароши, он већ није ни чуо правога и чистога српског 
језика; ако ли се родио у селу, он је у ђетињству дошао у варош, 
и онђе за 10–15 година, учећи науке на туђим језицима, морао 
заборавити и мислити српски (зашто сви народи не почињу с 
једне стране мислити о стварма; и отуд је постала она разлика 
између језика што се зове својс во језика). Кад који тако прође 
кроз све школе, онда постане српски списатељ (који оће); ђекоји 
узму славенску граматику г. Мразовића, те је прочитају, да по њој 
ср ски пишу; а ђекоји не траже ни ње, него одма’ по њемачкој и 
по латинској граматици почну српски писати и не сумњајући да 
они могу не знати свога језика. Но, ово је барем несрећа на коју 
се туже и остали славенски народи (сви, осим Руса), који на свом 
језику немају школа ни наука: али је ру о само наше и сасвим ново 
на овоме свијету, тј. што ми имамо ва језика, па оћемо и рећи да 
начинимо. Понајвише наши’ књижевника и веће господе српске по 
Маџарској кажу да је славенски језик (што имамо данас на њему 
Библију и остале црквене књиге) прави српски језик, а овај што 
њим говори народ (и они) да је само свињарски и ове арски језик, 
и да је окварен од првога. А како треба данас писати за Србље, 
ни они сви нијесу сложни, него су се подијелили на двије стране: 
једни кажу да треба писати управо славенски, а народни језик 
оставити сасвим, као покварен, свињарски и говедарски језик (ово 
барем није тако ново, зашто је било људи који су по Талијанској и 
по осталој Европи прије неколике стотине година овако мислили 
и говорили о талијанскоме, француском, шпањолском, англијском 

покор – срамота, невоља

Мразовић, Аврам – 
(1756–1826), аутор граматике 
словенских језика
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и о њемачком језику према латинскога); а други (којије’ највише 
има) кажу да не треба управо ни славенски ни српски, него да 
народни језик треба о равља и и писати мјешовито између 
обадва језика, да се приближава к славенскоме и да се гради 
књижевни језик, да се славенски језик опет поврати у народ и 
оживи… А како то они чине? Сваки по својој вољи и по своме вкусу.

(…) Ја сам, из љубави к српскоме језику и из жеље да би му 
се што брже помогло, прије неколике године написао и издао на 
свијет Писменицу сербскога језика, само као мали углед како Србљи 
склањају имена и спрежу глаголе. Она је изишла онакова као што је 
онда од мене могла изићи рва ср ска рама ика. Који су сумњали 
да што не знаду, могли су се чему и из ње поучити; а који мисле 
да све знаду, они ће се подерати онакови какви су, макар им ко 
написао сто најбољи’ граматика. Из који’ сам узрока издао ону прву 
српску граматику, из оније’ исти’ ево издајем и овај рви Ср ски 
рјечник (и другу граматику).

(…) Ако и нијесу у овој књизи скупљене све српске ријечи, али 
је постављен темељ да се скупе (колико је могуће у живом језику). 
Сад сваки зна ђе ће коју ријеч тражити, и ако је не нађе виђеће да је 
нема и може је ђе записати и оставити; и тако се сад сто пута лакше 
могу покупити остале ријечи, што су остале по народу, него што би 
се наново почело и све скупиле.

Ја сам увјерен да ће овај мој труд и посао бити мио свима 
нашим списатељима и књижевницима који љубе свој народни 
језик и поштују га као највеће благо народно, и желе му срећу и 
напредак; а онима ја нијесам ни жељео угодити који српски говоре, 
а српски језик кобе и кажу да он није никакав језик, него да је 
окварен, свињарски и ове арски језик.

Овђе ће бити највећа вика на ортографију, али се надам да ће и 
у том бити с моје стране сви наши књижевници који управо знаду 
што је језик и што је писмо; и виђеће да се српски језик друкчије не 
може писати онако као што треба. Млоги који не знаду што је језик, 
што ли је писмо, што ли је граматика, мисле и говоре да српски 
језик треба писати славенском ортографијом; а Србљи су виђели 
прије 500 година да то није мо уће (зато су начинили ћ и џ, којије’ 
ни данас нема у славенским књигама); а ћети оно што није могуће, 
не показује ли премало соли у глави (као што вели г. Сава Мркаљ)?

(…) Из овога свега мислим да ће сваки паметан човек признати 
да се ср ски језик славенском ор о рафијом не може писати. А кад 
се славенска ортографија у српском језику мора покварити (као 

вкус – укус

склањати – мењати 
именице по падежима, 
деклинирати их

ортографија – правопис, 
правила писања у језику
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што се покварила како је Србљин умочио перо и почео српски да 
пише), и српска остати опет пуна крпежа и натеге, зато мислим 
да је најпаметније да ми за српски језик начинимо ортографију 
сасвим као што треба (да нам могу завидити сви остали народи 
европејски). Зато сам ја овђе начинио три нова слова, тј. ђ, љ, њ и 
узео сам ј.

(…) Ја сам се око ове књиге намучио што може бити до данас 
нико ни око какве није, зашто, осим труда који сам подносио 
ријечи купећи и у ред доводећи, морао сам се старати како ћу 
књигу на свијет издати и како ћу међу тим живљети. А при 
данашњему стању нашега књижества и језика, било је људи који 
су жељели и трудили се да овај српски рјечник никад не изиђе на 
свијет; и да би се та њи’ова жеља испунила, то су они прорицали и 
о том друге увјеравали; но, вала Богу, ево нас већ на обали. (…)

(1818)

РАД НА ТЕКСТУ

У историји српске културе прво издање Вуковог речника из 1818. 
године представља једну од најзначајнијих књига. На који су начин 
у овом предговору формулисане основне поставке Вукове језичке 
и право писне реформе? Размисли о значају који има одређивање 
основице српског књижевног језика у Српском рјечнику. На којим 
темељима почивају Вукови ставови? Протумачи аргументе које 
Вук наводи у корист увођења српског народног језика у средиште 
књижевности и културе. У којој мери Вукова језичка и право пи-
сна реформа представља истинску демо кра тизацију наше културе? 
Обрати пажњу на прегледност, ја сноћу и сажетост Вуковог стила. 
Размисли о томе колико се Вукова реченица ослања на реченицу 
српске народне прозе.
Приказујући историјски развој српског књижевног језика, Вук посебно 
наглашава чињеницу да Срби већ хиљаду година имају слова и писмо, 
али да и поред свега тога немају свој књижевни језик. Какав закључак 
Вук изводи из ове чињенице? Ко је први истакао потребу да се пише 
народним српским језиком? Због чега то до Вуковог времена није 
остварено? Какве су би ле Вукове побуде да објави прву граматику 
српског језика (Писменица сербскога језика, 1814), и другу, уз овај 
Рјечник?
Због чега се српски језик славенском ортографијом не може писати? 
Која су основна ортографска решења која Вук примењује у реформи 
азбуке? Која нова слова он уводи у српску азбуку? Размисли о 
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свим предностима правила по коме сваком гласу (фонеми) 
одговара једно слово (графема). На чија се фи ло лошка начела 
Вук оваквим решењима ослања? Како гласи Аде лу нгово правило? 
Граматика коју је Вук објавио уз Рјечник, поред фонолошке азбуке, 
доноси и фонолошки правопис. На пу шта се дотле преовлађујуће 
морфолошко начело (нпр. србски, јер потиче од Срб). Какве су 
практичне последице овог поступка?
Вуков Рје чник доноси фонд речи из говорног искуства једног чо-
века. Тиме је огра ничен лексички фонд првог речника српског 
језика, али је истовре ме но постигнута целовитост језичког система: 
речи су са ста вни део једне целине и имају своју употребну вредност. 
Сам Вук је у предговору рекао да „није сакупио све српске ријечи 
које се говоре у народу, већ је само поставио темељ да се и оне 
скупе”. Размисли о томе због чега је Вук за основицу своје реформе 
узео ијекавски говор тршићког кра ја. Ка кве су све биле последице 
оваквог избора? 
Јернеј Копитар је вишеструко помогао Вуку у објављивању првог 
издања Рјечника из 1818. године. Учени цензор за словенске књиге 
Дворске библиотеке у Бечу, врсни филолог, пресудно је утицао 
на идеју објављивања речника, на његову концепцију, као и на 
практичне послове превођења српских речи на немачки и латински 
језик. Избор ових језика није био слу чајан. У тадашњим приликама, 
то је био најдело твор ни ји начин да се српско лексичко бла го учини 
доступним страним проучаваоцима и читалачкој пу бли ци. На које би 
језике Вук данас морао да преводи српске речи? 

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Нема сумње, од свих појединачних Вукових списа прво издање 
Рјечника је најзначајније. Ту, у Рјечнику из 1818, формулисана је 
Вукова језичка и правописна револуција. Вукова језичка револуција 
била је та која је српским масама скратила пут до писмености 
(у сваком смислу те речи). Ту се налази тежиште Вуковог дела 
демо кра ти зације наше културе. Чак и сама народна поезија, чије 
објављивање има у поретку значаја Вукових остварења место 
одмах иза језичко-правописног комплекса, добила је неоцењиво 
мно го тиме што је народни језик постављен у основицу књижевног. 
Да је књижевни језик остао славеносербски, фолклорне 
умотворине имале би битно друкчију судбину у историји на-
ше литературе. Тек тиме што је њихов језик ушао у темељ 
нашег књижевног језика, могле су и оне ући у темељ наше нове 
књижевности.” 

(Павле Ивић, О Ву ковом Рјечнику из 1818. године, одломак)

4.  

5.  
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Вук Стефановић Караџић

Српски рјечник 
(одломци)

Вуков Српски рјечник из 1852. године у целини је „за ми шљен као ’ба-
ро кно’: лексико графско, етнографско и књижевно де ло” (Ј. Делић). Друго 
издање речника садржи знатно обимнију ле кси ко гра фску грађу, али и низ 
народних казивања, веровања, при ча и предања у фу нкцији тумачења по-
јединих речи. Приповетке и пре дања у Српском рје чнику, шаролики по обиму, 
жанровској при па дности и функцијама, све до че о Вуковој намери да речник 
пре дстави свеукупност српског народног би ћа, да буде израз ње го вог духа 
и културе, илустрација народних веровања и моралних но р ми, топла читанка 
народних обичаја и по ро ди чна преслица на ро дног жи вота.

Божић

Боље је Божић кужан него јужан; Јужну Божићу и 
пријатељском колачу не ваља се радовати. Уочи Божића, пошто се 
бадњаци унесу у кућу и наложе на ватру, узме домаћица сламе и 
квочући (а за њом дјеца пијучући) простре по соби, или по кући, 
ако нема собе. Потом узму неколико ораха и баце по слами. Послије 
вечере пјевају и веселе се. Кад ујутру устану, најприје отиде једно 
те донесе воде, али понесе жита те поспе воду (као полази је) кад 
к њој дође. Том водом умијесе чесницу и налију ручак те приставе. 
Кад се поодјутри, пошто намире стоку, онда сједу за ручак. Али 
прије него сједу за ручак, избаце по неколике пушке (тако и ујутру 
рано кад устану), па се онда скупе сви око софре те се моле Богу 
(држећи свако по једну воштану свијећу у рукама) и мирбожају 
се, тј. изљубе се сви редом говорећи: „Мир Божји! Ристос се роди, 
ваистину роди, поклањамо се Ристу и Ристову рожанству”. По том 
домаћин покупи све оне свијеће у једну руковет и усади у жито, 
које стоји на софри у каквој карлици, или у чанку (свакојако жито 
помијешано заједно; у том житу стоје и колачи којекакви), те ондје 
мало погоре, па их угасе оним житом. Оно жито дају послије жене 
кокошима да носе јаја. Кад почну ручати, неки најприје окусе сира, 
неки печенице, а неки (као по Сријему и по Бачкој) прије свега срчу 

Вуков Српски рјечник из 1852. године у целини је „за ми шљен као ’ба-
ро кно’: лексико графско, етнографско и књижевно де ло” (Ј. Делић). Друго 
издање речника садржи знатно обимнију ле кси ко гра фску грађу, али и низ 
народних казивања, веровања, при ча и предања у фу нкцији тумачења по-
јединих речи. Приповетке и пре дања у Српском рје чнику, шаролики по обиму,
жанровској при па дности и функцијама, све до че о Вуковој намери да речник 
пре дстави свеукупност српског народног би ћа, да буде израз ње го вог духа 
и културе, илустрација народних веровања и моралних но р ми, топла читанка 
народних обичаја и по ро ди чна преслица на ро дног жи вота.



102

вареник, али ракије многи не пију први дан због врућице. Око пола 
ручка устану у славу и ломе колач какогод и о крсном имену, само 
што нема кољива. На Божић се обично руча с вреће (простре се 
празна врећа мјесто чаршава, или по чаршаву), и софра се не диже 
(нити се кућа чисти) за три дана. Први дан Божића нико никоме не 
иде у кућу, осим олажајника. 

Вјештица
Вјештица се зове жена, која (по приповјеткама народним) 

има у себи некакакав ђаволски ду, који у сну из ње изиђе и створи 
се  у лептира, у кокош или у ћурку, па лети по кућама и једе људе, 
а особито малу ђецу. Кад нађе човјека ђе спава, а она га удари 
некаквом шипком преко лијеве сисе те му се отворе прси док 
она извади срце и изједе, па се онда прси опет срасту. Неки тако 
изједени људи одма умру, а неки живе више времена: колико је 
она одсудила кад је срце јела; и онаквом смрти умру, на какову она 
буде намијенила. Вјештице не једу бијелога лука, и зато се млоги 
о бијелим и о божитњим покладама намажу бијелим луком по 
прсима, по табанима и испод пазуа: зато кажу да оне на покладе 
највише једу људе. Ниједној младој и лијепој жени не кажу да је 
вјештица, него све бабама (млада курва стара вјештица). Кад се 
вјештица једанпут исповједи и ода, онда више не може јести људе, 
него постане љекарица и даје траву изједенима. Кад вјештица 
лети ноћу, она се сија као ватра; и највише се скупљају на гувну; 
зато кажу да она, кад оће да полети од куће, намаже се некакавом 
масти испод пазуа, па рече: ни о трн ни о грм, већ на пометно 
гувно. Жена, која је вјештица, кад из ње изиђе онај ду лежи као 
мртва, и да јој човек окрене главу ђе су јој ноге биле, не би се више 
ни пробудила. Кад у каквом селу помре много ђеце или људи, и 
кад сви повичу на коју жену да је вјештица и да и је она појела: 
онда је вежу и баце у воду да виде може ли потонути (зашто кажу 
да вјештица не може потонути); ако жена потоне, а они је извуку 
напоље и пусте, ако ли немогбуде потонути, а они је убију, зашто је 
вјештица. Куд ће вјештица, него у свој род. 

Вукодлак, вампир
Вукодлак се зове човек у кога (по приповјеткама народним), 

послије смрти 40 дана, уђе некакав ђаволски ду и оживи га 
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(повампири се). По том вукодлак излази ноћу из гроба и дави 
људе по кућама и пије крв њиову. Поштен се човек не може 
повампирити већ ако да преко њега мртва прелети каква 
тица, или друго какво живинче пређе: зато свагда чувају мрца 
да преко њега што не пређе. Вукодлаци се обично појављују 
зими (од Божића тамо до Спасова дне). Како почну људи млого 
умирати по селу, онда почну говорити да је вукодлак у гробљу 
(а ђе који почну називати да су га ђе ноћу виђели с покровом на 
рамену), и стану погађати ко се повампирио. Кашто узму врана 
ждријепца без биљеге, па га одведу на гробље и преводе преко 
гробова, у којима се боје да није вукодлак: зашто кажу да такови 
ждријебац не ће, нити смије, прећи преко вукодлака. Ако се о 
ком увјере и догоди се да је ископавају, онда се скупе сви сељаци 
с глоговим кољем (зашто се он само глогова коца боји: зато 
говоре, кад га спомену у кући "на путу му броћ и глогово трње" - 
зашто су и бротњаци покривени глоговим трњем -), па раскопају 
гроб, и ако у њему нађу човека да се није распао, а они га избоду 
оним кољем, па га баце на ватру те изгори. Кажу да таковога 
вукодлака нађу у гробу а он се угојио, надуо и поцрвењео од 
љуцке крви ("црвен као вампир"). Вукодлак долази кашто и 
својој жени (а особито ако му је лијепа и млада) те спава с њоме; 
и кажу да оно дијете нема костију које се роди с вукодлаком. А 
у вријеме глади често га привиђају око воденица, око амбара 
житније и око чардака и кошева кукурузније. 

Ђаволак
Узео калуђер Светогорац мало дијете мушко (док још није 

знало за се) па га однио у Свету гору, и тамо га одранио и научио 
књизи. Кад му било већ око 18 година, онда га поведе уза се, 
као ђака, и пође амо у свијет да пише. Кад дођу у прво село, а 
то ђевојке уватиле коло па играју (ваља да је била неђеља, или 
какво весеље). Кад угледа ђак ђевојке, зачуди се каква су то 
створења, а онако мало као весео и зачуђен упита калуђера: 
"Шта је оно дуовниче! Шта је оно?" А калуђер као намргођен 
одговори му: "Не гледај онамо синко, нити питај шта је: оно је 
ђаво." Онда ђак најумиљатијим гласом рече: "Дела дуовниче, 
Бога ти! Да купимо онога једног ђаволка, па да га поведемо 
намастиру."

  Литература: Миодраг 
Поповић, Памтивек, Српски 
рјечник Вука Ст. Караџића, 
Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1983; 
Вук Стефановић Караџић, 
Српски рјечник, приредила 
Весна Војводић Митровић, 
Бео град, Завод за уџбенике, 
2010; Вук Стефановић 
Караџић, О српској наро-
дној поезији, прир. Боривоје 
Маринковић, Београд, 
Просвета, 1964; Нада 
Милошевић-Ђорђевић, 
Казивати редом (прилози 
проучавању Вукове 
поетике усменог стварања), 
Београд, Рад, 2002.

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српски рјечник 
истумачен њемaчкијем 
и латинскијем ријечима, 
сакупио га и на свијет издао 
Вук Стеф. Караџић, Београд, 
Нолит, 1972.



104

Хајдук
Народ наш мисли и пјева да су у нас хајдуци постали од 

турске силе и неправде. Да речемо да гдјекоји отиде у хајдуке и 
без невоље, да се наноси хаљина и оружја по својој вољи или коме 
да се освети, али је и то цијела истина да што је год влада турска 
боља и човјечнија то је и хајдука у земљи мање, а што је гора и 
неправеднија то их је више, и зато је међу хајдуцима бивало кашто 
најпоштенијих људи, а у почетку владе Турске јамачно их је било и 
од прве господе и племића. Истина да многи људи не оду у хајдуке 
да чине зло, али кад се човјек (особито прост) један пут отпади од 
људског друштва и опрости се сваке власти, он почне особито један 
уз другога и зло чинити; тако и хајдуци чине зло и народу своме, 
који их према Турцима љуби и жали, али се и данас чини хајдуку 
највећа срамота и поруга кад му се рече да је лопов и пржибаба. У 
стара су времена хајдуци, као што се и у пјесмама пјева, најрадије 
дочекивали Турке кад носе новце од дације, али је то у наше 
вријеме слабо бивало, него дочекују трговце и друге путнике, а 
кашто ударе и на кућу коме за кога мисле да има новаца или лијепа 
руха и оружја, те га похарају. Кад коме ударе на кућу, па не нађу 
новаца а мисле да их има, они га уцијене па му одведу сина или 
брата, и воде га са собом докле им год он уцјену не однесе. Прави 
хајдук неће никад убити човјека који му ништа не чини, већ ако 
да га наговори какав пријатељ или јатак. Макар била и само два 
хајдука, опет се зна који је од њих двојице харамбаша (старјешина). 
Хајдуци љети живе по шуми и долазе јатацима те се хране, н.п. 
дођу коме на вечеру па им онај да што те понесу у торбама што 

ће јести до сјутра навече; а 
кашто их јатак намјести гдје 
у шуми па им носи и ручак и 
ужину. Кад дође зима, они се 
растану и отиду сваки своме 
каком пријатељу на зимовник, 
али најприје уговоре кад ће 
се на прољеће и гдје састати. 
На зимовницима гдјекоји 
леже дању по подрумима 
или по другијем зградама, 
а ноћу се часте и пјевају уз 
гусле, а гдјекоји преобучени у 

 ■ Катарина Ивановић, Освајање Београда



105КЊИЖЕВНОСТ РОМАНТИЗМА

просте хаљине чувају стоку као слуге. Ако који у одређено вријеме 
на рочиште не би дошао, друштво иде те га тражи, па ако би се 
догодило да јатак хајдука на зимовнику изда или убије, то сваки 
хајдуци гледају да освете макар и послије педесет година…

Школа
У данашњој Србији од прије до године 1804. ни у сто 

села није било свуда једне школе, него (који су мислили 
бити) попови и калуђери учили су по намастирима 
код калуђера или по селима код попова. Код свакога 
намастира било је по неколико ђака, па који су мањи они 
су љети чували козе, овце, јариће, свиње, садили и пљели 
лук, ишли уз плуг; купили сијено, шљиве итд, а већи су 
ишли с калуђерима по писанији; а зими пошто би сви 
ујутру донијели дрва, и по том већи напојили калуђерске 
коње, а мањи почистили собе, скупили би се у каку собу 
(која се у Троноши звала џа ара) те би им какав калуђер 
или ђакон показивао да уче чатити, или би сваки учио код 
свога уховника. Многи љети забораве што зими науче: и тако су 
гдјекоји учили по 4 по 5 година па још нијесу знали чатити. Попови 
су обично имали по једнога или два ђака, који су такођер чували 
стоку, радили све послове домаће и носили водицу по селима. 
Ако ли би гдје у нахији била (или постала) школа, онда људи из 
околнијех села воде дјецу мађис ору и плате му на мјесец те их 
он учи. У школи су дјеца морала сједити и учити од јутра до мрака 
(само што отиду те ручају); а кад уче и чате, морала су (сва у глас) 
тако викати (чатећи свако своје) да се у школи ништа није могло 
разабрати. У школи се учило по мало и писати колико је учитељ 
знао, а остале су све науке биле као и по намастирима. Како по 
намастирима и код попова тако и по школама дјеца су почињала 
учити из рукописа (јер буквара није било), нпр. учитељ напише 
дјетету што ће данас учити, па кад оно научи, а он му напише 
друго итд. Кад који ђак тако из рукописа изучи бекавицу, онда 
узме (Славенски) часловац, кад изучи и пречита неколико пута 
часловац, онда узме сал ир; а који изучи и пречита неколико 
пута псалтир, онај је већ изучио сву књи у; онда је могао бити, ако 
је хтио, поп, калуђер, мађистор, прота, архимандрит, ако је имао 
доста новаца, и владика. Какогод што је учитељ по својој вољи 
школу отворао, тако ју је и затворао кад му је била воља, па је ишао 
на друго мјесто, или се примао какога са свијем другога посла… 

 ■ Велика школа у Београду
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РАД НА ТЕКСТУ

1.  Како су се божићни празници прослављали у Вуково доба, а како данас? На шта се 
у божићним оби чајима посебно обраћала пажња? У којој мери су се разликовали 
обичаји и поступци у различитим крајевима у Вуково доба? Протумачи функцију 
обредних радњи које се врше о Божићу. Шта све у речима, понашању и обичајима 
негује и подстиче идеал породичног благостања, љубави, слоге и бра тског 
заједништва?

2. Која паганска веровања су владала у стара времена? Објасни шта је застрашујуће, а 
шта делује комично? Како се народ у свом страху понаша? Шта чини да се заштити? 
Шта ти то говори о духу народа? Како се вештица, а како вукодлак препознају? Када 
се појављују? Зашто је њихова појава изазивала страх у народу? Како данашњи 
човек гледа на стара веровања? Да ли си чуо/-ла да су се у неким крајевима 
задржала слична веровања? Да ли и у писаној књижевности налазимо примере 
злих сила? Наведи неки пример.

3. Којим поступком се Вук служи у објашњењу речи ђаволак? Какав тон преовлађује? 
Шта ти то говори о духу нашег народа?

4. Како је изгледала школа у Вуково доба? Како се учило у манастирима и код 
свештеника? А у сеоским школама? Замисли да се нађеш у једној таквој школи. Како 
би се понашао/-ла? Размисли о томе колико су школство, просвета и образовање 
напредовали у протекла два века у Србији.

5. Шта си све могао/-ла да откријеш о хајдуцима, о разлозима њиховог одметања и 
начину њихове ор ганизације у чете из Вуковог Рјечника? Које си закључке извео/-ла 
о моралу хајдука? Како Вук представља борбу хајдука против туђинских за во је ва ча, 
и неподношљивих зулума и намета? У којој мери он истиче националну димензију 
хај ду чке борбе, а у којој мери пак социјалну, изражену кроз пљачку и насиље? Шта је 
за хајдука највећа срамота? Каква је улога харамбаше у хајдучкој чети?

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Српски рјечник, 
етнографска грађа, 
лексикологија

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

"Божић, као свој најзначајнији празник, Срби прослављају у кући, 
у кругу породичне заједнице. Био је обичај да сви чланови породице за 
време тог празника буду у кући.

Главна обележја овог празника су обреди везани за бадњак (сечење 
једног или више дрвета и њихово уношење у кућу, полагање на огњиште, 
бдење док не прегори, касније поступање с остатком од бадњака), сламу 
(уношење у кућу, покривање простирком, полагање јела), мешење обредних 
хлебова (божићни колач, чесница), употреба обредне хране (посна и 
зрнаста храна на Бадње вече и мрсна на Божић), друкчије понашање и 
међусобно опхођење укућана (једење на поду, забрана употребе оштрих 
предмета, чишћења куће, вике и бијења деце), клање и печење прасета 
(тзв. божићњар), примање положајника, разна гатања.”

 (Љубинко Раденковић, Српски народни календар: Божић, одломак) 
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Вук Стефановић Караџић

О подели и постању народних 
умотворина 
(одломци)

„Вук Стефановић Караџић никада није написао целовиту расправу 
о свеукупним својим по гле ди ма на народну књижевност. Из његових 
предговора и поговора збиркама народних песама, при по ве да ка, пословица, 
рјечника, из објављенија и посвета, из рецензија и полемика, из пажљиво 
подву чених од ло мака у прочитаним књигама и бележака на њиховим 
маргинама, из исправки на руко пи сима, из бо гате кореспонденције, и да не 
набрајамо више – из целокупног његовог оствареног ра да и објављених и 
не објављених дела из народне традиције, може се начинити једна веома 
занимљива поетика народне књижевности.” 

(Нада Милошевић-Ђорђевић, Казивати редом, 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 сво а 
разговора, а јуначке се пјесме највише пјевају да други слушају; и 
зато се у пјевању женски’ пјесама више гледа на јевање него на 
јесму, а у пјевању јуначкије’ највише на јесму. 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. По доњим крајевима 
Србије (око Саве и око Дунава) већ су рјеђе гусле по кућама, но опет 
мислим да би се у сваком селу (особито с лијеве стране Мораве) по 
једне могле наћи. У Сријему пак и у Бачкој и у Банату гусле се данас 
могу виђети само у слијепаца (па и они морају учи и у њи’ ударати, 
и млоги не пјевају пјесама него само бо ора е уза њи’), а други би 
се људи врло стидили сле ачке гусле у својој кући објесити; и тако 
по тим мјестима јуначке (или, као што се туда већ зову, сле ачке) 
пјесме нико други и не пјева осим слијепаца и по Бачкој ђекоји’ 

„Вук Стефановић Караџић никада није написао целовиту расправу
о свеукупним својим по гле ди ма на народну књижевност. Из његових 
предговора и поговора збиркама народних песама, при по ве да ка, пословица,
рјечника, из објављенија и посвета, из рецензија и полемика, из пажљиво 
подву чених од ло мака у прочитаним књигама и бележака на њиховим 
маргинама, из исправки на руко пи сима, из бо гате кореспонденције, и да не 
набрајамо више – из целокупног његовог оствареног ра да и објављених и 
не објављених дела из народне традиције, може се начинити једна веома 
занимљива поетика народне књижевности.”

(Нада Милошевић-Ђорђевић, Казивати редом, одломак)  ■ Вук Стефановић 
Караџић
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жена (које без гусала пјевају). (…) Ђекоје су пјесме тако на међи 
између женскије’ и јуначкије’, да човек не зна међу које би и’ узео 
(…) 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.

Ми видимо да пјесме јуначке и данас постају, зато мислим да 
неће бити сувише и о постању њи’овом штогођ рећи. Колико 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 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.

(…) Како год што шаљиви старци и момчад спјевају овако 
шаљиве пјесме, тако и други спјевају збиљске од бојева и од 
осталих знатних догађаја. Да се ни најновијим (а камоли старијим) 
пјесмама (као наро ним) не може управо дознати ко је коју први 
пут спјевао, то није за чудо, али је за чудо да у народу нико не држи 
за каку мајсторију или славу нову пјесму спјевати, и не само што 
се нико тим не вали него још сваки (баш и онај који јест) одбија од 
себе и каже да је чуо од другога. 

(…) Једни’ пјесама различно пјевање по народу показује 
очевидно да све пјесме нијесу одма’ (у првом почетку своме) 
постале онаке какве су, него један почне и састави што, како он 
зна, па послије, идући од уста до уста, расте и кити се, а кашто се 
и умаљује и квари, јер какогођ што један човек љепше и јасније 
говори од другога, тако и пјесме пјева и казује. Тако би се готово о 
сваком догађају могле наћи по неколике пјесме. Може бити да су 
оваке ђекоје пјесме о једном догађају од различни’ људи различне 
и постале, а највише су и’ (особито у којима је мања разлика) 
различни пјевачи окренули по своме начину, као што се и данас 
чини једнако.

(…) Премда има доста људи који знаду млого пјесама, али је 
опет тешко наћи човека који зна пјесме лијепо и јасно. У том је 
покојни Тешан Подруговић (Бог да му душу прости!) био први 
и једини између свију које сам ја за ови’ десет година налазио и 
слушао. Он је био родом однекуд између Босне и Ерцеговине, и 
изнајприје је био трговац, па послије убије некака Турчина, који 
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њега ћео да убије, и тако проспе своју кућу и отиде у ајдуке, и 
као ајдук 1807. године пребјегне у Србију. Он је врло лијепо знао 
ударати у гусле, али пјевати није знао (или није ћео) никако, него 
је пјесме казивао као из књиге; и за скупљање пјесама таки су људи 
најбољи, јер они особито пазе на ред и на мисли, а пјевачи (особито 
који су само јевачи) млоги пјевају и не мислећи шта, и знаду ре ом 
само јева и, а казива и не знаду (с такима сам ја кашто имао 
муку).

Пјесме јуначке по народу највише разносе слијепци, и путници, 
и ајдуци. Слијепци ради прошње иду једнако по свему народу од 
куће до куће, и пред сваком кућом испјевају по једну пјесму, па 
онда ишту да им се удијели, а ђе и’ ко понуди, онђе пјевају и више; 
а о празницима иду к намастирима и к црквама на саборе и на 
панађуре, па пјевају по читав дан. Тако путник, кад дође у каку кућу 
на конак, обично је да га увече понуде с гуслама да пјева, а осим 
тога путем по ановима и по крчмама свуд имају гусле, па путници 
увече пјевају и слушају; а ајдуци зими на јатаку дању леже у потаји, 
а по сву ноћ пију и пјевају уз усле, и то највише пјесме од ај ука. 

(…) Што се тиче старине наши’ пјесама, ја би’ рекао да имамо 
старији женски’ него јуначки’ јер јуначки’ пјесама мало имамо 
старији’ од Косова, а од Немањића нема старије ниједне; а међу 
женскима може бити да и’ има и од иљаде година, нпр. међу 
краљичкима, додолскима итд. Ја мислим да су Србљи и прије 
Косова имали и јуначки’ пјесама од старине, но будући да је она 
промјена тако силно ударила у народ да су готово све заборавили 
што је било донде, па само оданде почели наново приповиједати и 
пјевати.

(1824)

РАД НА ТЕКСТУ

На основу којих критеријума Вук даје своју класификацију народних 
песама? По дсети се како се народне песме могу поделити према врсти 
стиха. Шта Вук казује о распро стра њености народних умотворина? 
Какво је Вуково објашњење постанка народних умотворина? Зашто у 
народу нико не признаје да је аутор народних песама, већ свак одбија 
од себе и каже да је чуо од другога? Како је Вук представио однос 
инди ви дуал ног и колективног на че ла у процесу стварања творевина 
наро дне књи же вно сти? Шта означава „једни пјесама разли чно пјевање 

1.  

2.  

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српске 
народне пјесме, књ. 
I, Сабрана дела Вука 
Стефановића Караџића, 
приредио Владан Недић, 
Београд, Просвета, 1975.

панађур - вашар, сајам

анови - хан је грађевински 
објекат из периода 
Османског царства који 
је служио за преноћиште 
путника и њихових 
каравана. 
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по народу”? Како у теорији књиже вно сти данас називамо ову 
појаву? 
Ко је био Вуков узор међу певачима и казивачима усмених песама? 
Због чега? Како Вук тумачи стваралачки поступак народног певача? 
Од чега он зависи? Шта је потре бно да би се створио „добар певач”? 
Каквим све вештинама он треба да располаже? Шта је Вук посебно 
ценио код Тешана Подруговића?
Уочи и размотри Вукове ставове о старости наше народне поезије. 
Шта мислиш, да ли је Вук у пра ву када наводи да су женске песме 
старије од јуначких? Због чега је Косовску битку Караџић означио 
као међу која раздваја епске епохе и трајно заокупља усмено 
памћење колектива?

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Вук је у предговору Малој простонародној славено-сербској 
пјесна ри ци (1814) програмски истакао да српске јуначке песме 
садрже „битије сербско и име”: „Овде осим љубовних и њежних 
пјесана, које се женским гласом пје вају, имају неке, особито на крају, 
које се мужественим, по зна тим сербским гласом уз гусле пјевају 
и које у себи као не ке по вје сти содержавају. А мени се чини да су 
оваке пјесне содержале, и сад у народу со державају, негдашње 
битије сербско и име.” Вук прокламује као један од основних 
фолкло ри стичких захтева – верност беле же ња. У предговору 
четвртој књизи лајпцишког издања Народних српских пјесама 
(1833), Вук је положио „рачун од народних пјесама” с подацима о 
томе „од кога је и из кога краја која пјесма преписата”.

ПОЈМОВНИК

Свака творевина усмене књижевности подложна је 
сталним променама. Разлике у односу на писану књижевност 
проистичу из различитог схватања појма ауторства, процеса 
спевавања, извођења, преношења и прихватања усменог дела, 
те саме природе усмене уметничке књижевности. Вук не говори 
о варијантама, али их сасвим добро именује терминима: „опет 
то, мало друкчије”; „опет то, али друкчије”; „исто то само мало 
друкчије”.

3.  

4.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ

народни певач, 
класификација 
народне књижевности, 
систематизација 
грађе, „рачун од 
пјесама”
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Вук Стефановић Караџић

Критика романа Љубомир у 
Јелисиуму 
(одломци)

Милован Видаковић био је један од најчитанијих српских писаца у 
епоси предро ма нти зма и сентиментализма. „Од времена Доситеја, па до 
данас”, каже познати српски писац Јаков Игњатовић 1860. године, „није 
нико српски читајући свет у српском духу толико за ба вљао и вољу му к 
чи та њу отварао као Видаковић”. Романи које је Видаковић писао били 
су мо ра ли за тор ски, без веће уметничке вредности, са схематизованим 
ликовима и заплетима, али по пуларни и читани. У духу времена, у 
Видаковићевим романима заступљене су неке од ос но вних особина 
се нтиментализма: морализаторски тон, наивни љубавни заплети, 
пренаглашена осе ћајност, идеа лизација складног и једноставног живота 
на селу, усхићеност природним ле по та ма, ис ти ца ње топлине породичног 
огњишта, патетични тон, лирски описи, празна реторичност и сл. Све су то 
особине које су доживеле оштру критику Вука Караџића, посебно узимајући 
у обзир про кла мовани мо рал Видаковићевих јунака и јунакиња, али и са 
становишта њиховог језика. Вук је два пута објавио критике Видаковићевог 
романа. У првој критици, 1815. године, ак ценат је био на непознавању 
српског народног језика, а после Видаковићевих од говора 1817. године, 
Вук се усредсредио на фабулу, заплет, јунаке, и особито на непостојање 
ло гичног раз во ја радње, односно на тенденциозно-морализаторски тон 
романа.

„Вси народи и сами јазичници книги своја по граматијским 
правилам списаша, у нас по пра вилам баби Смиљани пишутса.” 
Овим ријечма1 г. архимандрит Кенгелац свршује предисловије 
својега „Јестествословија”, а ми њима почињемо ову другу 
рецензију српску. Већ има око 40 година како смо почели српски 
писати, и за то вријеме не само што нијесмо у језику пошли 
унапредак, него смо толико ударили натраг да би нам требало 
јошт 40 година да дођемо на оно мје сто гђе смо прије били. До 

1 Ријеч, вријеме, бијело, двије, ђевојка итд. пишемо затo да види г. Видаковић (и 
остали који не знају) како Херцеговци говоре.

Милован Видаковић био је један од најчитанијих српских писаца у 
епоси предро ма нти зма и сентиментализма. „Од времена Доситеја, па до
данас”, каже познати српски писац Јаков Игњатовић 1860. године, „није
нико српски читајући свет у српском духу толико за ба вљао и вољу му к
чи та њу отварао као Видаковић”. Романи које је Видаковић писао били
су мо ра ли за тор ски, без веће уметничке вредности, са схематизованим
ликовима и заплетима, али по пуларни и читани. У духу времена, у 
Видаковићевим романима заступљене су неке од ос но вних особина 
се нтиментализма: морализаторски тон, наивни љубавни заплети, 
пренаглашена осе ћајност, идеа лизација складног и једноставног живота
на селу, усхићеност природним ле по та ма, ис ти ца ње топлине породичног
огњишта, патетични тон, лирски описи, празна реторичност и сл. Све су то 
особине које су доживеле оштру критику Вука Караџића, посебно узимајући
у обзир про кла мовани мо рал Видаковићевих јунака и јунакиња, али и са
становишта њиховог језика. Вук је два пута објавио критике Видаковићевог
романа. У првој критици, 1815. године, ак ценат је био на непознавању 
српског народног језика, а после Видаковићевих од говора 1817. године, 
Вук се усредсредио на фабулу, заплет, јунаке, и особито на непостојање
ло гичног раз во ја радње, односно на тенденциозно-морализаторски тон 
романа.

Јелисиум – место у Тесалији; 
у пренесеном значењу рај
предисловије – предговор

 ■ Милован Видаковић
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данас се готово ниједан списатељ код нас не нађе да постави 
себи пра вила по којима ће писати, него како му када падне 
у памет. Како који зареже перо да пише, он већ одмах почне 
мислити како ће језик о равља и, а не како ће а учи и: зато је 
готово сва кога нашег списатеља рва књи а боља о  ру е, ру а 
о  реће итд. И ово се зло код нас та ко упутило и увело у обичај 
да не може друкчије престати док не почнемо један другога 
јавно пред свијетом непријатељски рецензирати и критизирати; 
истина да ће се тим начином ос ра мо ти ти кад списатељ, кад 
рецензент, а кашто и обојица; али народ и литература свагда 
ће добити (а који се труде за народ, зашто би се жалили и 
осрамотити кашто његове ползе ради?). Тим ће на чином почети 
једанпут и наши списатељи мислити и сумњати о ономе што 
пишу: знајући да ће за сваку ријеч одговарати пред свијетом.

(…) Сад ће ко запитати које ћемо списатеље почети 
рецензирати? Ми велимо оне који највише пишу, и који чине 
(заиста или по мненију њиховом) као неку епоху у литератури; 
и зато смо 1815. године почели од г. Видаковића. Истина да смо 
му остали дужни о враћак на његов одговор, но то је само зато 
било што нам се учинило да је г. Видаковић својим одговором 
поправио све наше погрешке, које су биле у оној рецензији, и 
тако нас сам оправдао.

У свакој се књизи гледа на двије стране: 1) на с вар о којој се 
ише, 2) на језик којим се ише. Свака се ствар може представити 

различитим начинима, нити се у том може гледати од сва-
кога (особито сад код нас) да буде класически списатељ; али 
језик може (и мора) знати сваки спи сатељ. Зато смо у првој 
рецензији српској говорили само о језику; али г. Видаковић у 
од го во ру не да ни на ствар ни проговорити, него се представља 
као неки српски Виланд или Гете. Зато мо рамо сад почети од 
ствари; али је опет ми нећемо критизирати, него ћемо накратко 
при повиђети што се налази у овој моралној овес и па нека 
читатељи сами суде (само ћемо их ми гђе што опоменути).

(…) Ми овђе сад не смијемо тражити оно што мора бити у 
правом роману: зашто ће нам г. сочинитељ рећи, као у одговору 
на прву рецензију, а је он највише азио на морал, а у ро ман а 
се у уш ао само олико колико му је о уш ао бла ообразни 
карак ер наро а на ше а; него да гледамо само оно што нам 
г. сочинитељ у предисловију обриче, тј: морал, с аре обичаје 

сочинитељ – састављач, 
писац
обриче – обећава
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ср ске и бла ообразни карак ер наро а наше а. Сад нека суде 
сами читатељи: је ли оно морал што су Мелиси говорили 
родитељи да се уда за Пармениона, па ће он умријети и она се 
послије може с новцима ласно удати за млада мужа; је ли оно 
морал што је Светозар загрлио Ме лису да пркоси Пармениону; 
је ли оно морал што је Светозар сакрио новце кад су се били 
с хајду цима; је ли оно морал што Пелопида измишљава 
Агапији (синовици својој) начин како ће се састати у чести с 
Светозаром; је ли оно морал што Љубомир каже за ђецу како ће 
се разликовати од људи простога рода? итд.

(…) Из тога свега морамо закључити да г. В. не зна ни 
историје, ни географије, ни логике, ни поезије, ни реторике; 
нити зна што је морал, ни стид, ни учтивост; нити познаје 
карактера народа нашега, ни ништа.

РАД НА ТЕКСТУ

Шта Вук посебно замера Видаковићу? На који начин се он осврће 
на језик његовог дела? Откриј и протумачи иронична места у 
Караџићевој критици.
Шта су главне мане Видаковићевог романа? Вук упућује посебно 
оштре критичке опаске у вези са моралом Видаковићевих јунака 
и јунакиња. Због чега? Како ти данас, из савремене перспективе, 
изгледају Вукове примедбе? Због чега је Вукова критика до те мере 
беспоштедна? 
На којим аргументима Вук темељи своју критику Вида ко ви ћевог 
романа? Каква су његова схватања улоге књи же вне критике у 
друштвеном животу и духовном развоју на ро да? Размисли о томе 
колико је Вуково тумачење улоге књи жевности у друштву блиско 
данашњим схватањима.
Шта је изазвало Вукову другу рецензију Видаковићевог романа 
Љубомир у Јелисиуму? На који начин, по Вуковом ми шљењу, 
књижевни критичари могу да допринесу побољшању књижевне 
продукције? Размисли о томе колико су Вукови ста во ви 
универзални.

1.  

2.  

3.  

4.  

Мелиса, Парменион, 
Пелопида, Светозар, 
Љубомир, Агапија – ликови из 
романа Милована Видаковића 
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ПОЈМОВНИК

Књижевна критика
Вукова критика романа Милована Ви да ковића Љубомир у 

Јелисиуму се обично узи ма као прва књижевна критика у српској 
књи жевности. У епоси романтизма српска књи же вна критика 
покушава да се заснује на теоријским узорима углавном преузетим 
из немачке књижевности. Једно од основних пи тања којима се бави 
књижевна критика у доба романтизма је теоријско одређивање 
места и улоге књижевности и уметности у дру штву. Критиком се у 
епоси романтизма ба ве, између осталих, Јован Андре јевић Јолес, 
Коста Руварац и Лаза Костић. Критичари из епохе романтизма 
просу ђу ју и о делима својих савременика. Један од најбољих 
примера је чувена књига Лазе Ко сти ћа о Змају, која брани основне 
по ста вке сло боде песничке уметности. Као што ће показати и 
Вукова критика Вида ко ви ће вих романа, већина теоријских расправа 
то га до ба полази од Аристотела. Књижевна кри тика у доба 
романтизма посебно се бави пи тањем језика и језичке теорије. За 
многе кри тичаре питање вредности одређеног књи жевног дела 
своди се на питање чистоте на родне основице језика тога дела.

Књижевна критика је слика вре ме на у ко ме се стварају 
књижевна дела, ба рометар дру штвених прилика, показатељ 
књижевног укуса и афинитета публике, особености жа нрова, 
читалачких навика, рецепције. 

У критици књижевног дела посебна пажња се поклања 
анализи језика као сре дства уме тни чког изражавања. Из два јају 
се експресивна и изражајна својства језика. Об ра злаже се начин 
на који се је зиком књи же вног дела иза зи вају, под стичу и развијају 
естетски до жи вљаји, чул на има ги на ција и сло же на естетска 
значења у делу.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Прочитај текст који је пред тобом. Размисли о преовла ђу ју ћем 
књижевном укусу данас у Ср би ји и Хрвaтскoj. 
Шта ми слиш, да ли се укус може изграђивати и „васпита ва ти”? 
Обра зло жи свој став.

Књижевна критика
Вукова критика романа Милована Ви да ковића Љубомир у 

Јелисиуму се обично узи ма као прва књижевна критика у српској у
књи жевности. У епоси романтизма српска књи же вна критика
покушава да се заснује на теоријским узорима углавном преузетим
из немачке књижевности. Једно од основних пи тања којима се бави
књижевна критика у доба романтизма је теоријско одређивање 
места и улоге књижевности и уметности у дру штву. Критиком се у
епоси романтизма ба ве, између осталих, Јован Андре јевић Јолес,
Коста Руварац и Лаза Костић. Критичари из епохе романтизма 
просу ђу ју и о делима својих савременика. Један од најбољих 
примера је чувена књига Лазе Ко сти ћа о Змају, која брани основне 
по ста вке сло боде песничке уметности. Као што ће показати и 
Вукова критика Вида ко ви ће вих романа, већина теоријских расправа 
то га до ба полази од Аристотела. Књижевна кри тика у доба
романтизма посебно се бави пи тањем језика и језичке теорије. За 
многе кри тичаре питање вредности одређеног књи жевног дела
своди се на питање чистоте на родне основице језика тога дела.

Књижевна критика је слика вре ме на у ко ме се стварају 
књижевна дела, ба рометар дру штвених прилика, показатељ 
књижевног укуса и афинитета публике, особености жа нрова,
читалачких навика, рецепције.

У критици књижевног дела посебна пажња се поклања 
анализи језика као сре дства уме тни чког изражавања. Из два јају
се експресивна и изражајна својства језика. Об ра злаже се начин
на који се је зиком књи же вног дела иза зи вају, под стичу и развијају 
естетски до жи вљаји, чул на има ги на ција и сло же на естетска
значења у делу.

1.  

2.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ

књижевна 
критика, 
филолошка 
критика
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Године 1826, као родољубиво друштво за помагање 
књижевности и науке, основана је у Пешти Матица српска; она 
ће одмах предузети издавање Српског летописа часописа који је 
1824. покренуо у Новом Саду Ђорђе Магарашевић. Српске летописи 
и Матица српска биће отада центри око којих ће се окупљати 
противници народног језика и новог правописа у српској 
књижевности. Писци око Летописа и Матице српске сматрали су 
да Срби имају два језика: прости српски и учени славеносербски. 
Они су листом били против првог, "сељанског", а за други, отмени, 
граждански. Осетивши у Матици једну од главних упоришта својих 
противника, Вук ће 30-тих година доћи у отворен сукоб с њом. 

Међу матичарима нарочито се истицао Јован Хаџић (Милош 
Светић) први председник Матице српске и један од њених 
оснивача. После смрти митрополита Стратимировића, Хаџић ће 
преузети борбу против Вука Караџића. 

До сукоба између Вука и Хаџића доћи ће тек после изласка 
Хаџићеве брошуре Ситнице језикословне, 1837. године, у којој се 
са ниподаштавањем говорило о Вуковој граматици. Вук ће му у 
Одговору на Ситнице језикословне г. Ј. Хаџића - М. Светића оштро 
отписати као човеку који нити познаје српски језик нити се разуме 
у етимологију. Одмах затим уследиће и одговор самоувереног 
Јована Хаџића Утук или одговор на Одговор на Ситнице 
језикословне. Због Вукове оштрине и Хаџићеве сујете расправа 
око језика добиће карактер личног обрачунавања и обостраног 
претеривања. Борба између противника наставиће се и даље и 
трајаће све до 1847. године. Укупно је било три утука те је ова 
полемика позната под називом Утук на утук.

Еволуирајући у својим огледима на језик од првобитног 
ослањања искучиво на дијалекатски сељачки говор ка стварању 
општенародног наддијалекатског књижевног језика, Вук је остао 
упоран у другим својим ставовима формулисаним у Рјечнику 
1818. године. У полемици с Хаџићем он и даље брани принцип 
фонолошког правописа и опире се русификацији српске културе. 

Вук Стефановић Караџић као 
полемичар 

 ■ Новак Радонић 
Јован Хаџић 



116

Хаџић је био за етимолошки правопис по коме се у писању 
водило рачуна о корену речи и сматрао је да простонародни језик 
сиромашан, недовољан за књижевност. Године 1847. Вукова победа 
је била коначна. Те године су објављена четири значајна дела 
(Вуков превод Новог завјета, Песме Бранка Радичевића, Горски 
вијенац Петра Петровића Његоша и Рат за српски језик и правопис 
Ђуре Даничића) која су доказала да је језик "орача и копача" 
довољно богат да би се могли исказати сложени и апстрактни 
садржаји као и најтананија осећања. 

Један од оснивача Матице српске је и Јосиф Миловук, 
рођен у Трпињи 1787. године. Он је оставио дубок траг у култури 
српског народа у време када се после турског вековног ропства 
обнављала српска држава. Миловук је био српски родољуб, 
дародавац и оснивач Матице српске, издавач и књижар, као 
и аутор две књижице - Зачатије и Протак. Био је савременик 
и пријатељ Вука Караџића, Саве Мркаља, Јована Стерије 
Поповића, Јоакима Вујића и других великана писане речи и 
српске културе уопште. Кao издaвaч и књижaр, oбjaвиo je дeлa 
Симe Mилутинoвићa - Сaрajлиje, Joвaнa Стeриje Пoпoвићa и 
других. Пoсeбнo му сe истичe у зaслугу oбjaвљивaњe рукoписa 
Дoситeja Oбрaдoвићa.

ЗАНИМЉИВОСТ

 ■ Димитрије Аврамовић, Јосиф Миловук

1. Шта је Матица српска значила за Србе у Аустрији, а шта за Вука?
2. Које ставове је заузимала Матица и зашто?
3. Како је дошло до сукоба Вука Караџића и Јована Хаџића? 

Објасни га.
4. Која промена се уочава у Вуковим погледима на језик? Зашто је 

то тад било важно?
5. Зашто је Јован Хаџић "заћутао" након 1847. године?
6. Размисли да ли је Вук био у потпуности у праву? Објасни своје 

ставове.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Матица српска, 
полемика,
Утук на утук,
Вукова победа

РАД НА ТЕКСТУ
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Вук Стефановић Караџић

Житије Ајдук Вељка Петровића 
(одломци)

„Вељко је ретка личност српске револуције уз чије крштено име је 
срастао надимак, који га је пра тио до смрти. Само је још Станко Арамбашић 
добио презиме од речи харамбаша. Један од бројних хајдука, чак не и 
најпознатији, Вељко је својом особеном личношћу морао оставити по се бан 
траг у хајдучији, када се реч хајдук нашла и одржала испред његова имена. 
Једино је још Ђорђе Петровић, страшан Турцима, доживео да надимком 
мења своје име – Кара-Ђорђе. У тим две ма именским синтагмама крила 
се суштина њиховог бића. То Вук јасно уочава: ’Био је прави ајдук, и тим се 
именом дичио и поносио до своје смрти’.” 

(Радош Љушић, Вук о српској рево лу цији, одломак)

Ајдук Вељко Петровић, војвода крајински и комендат 
неготински, родио се око године 1780. у Црној Ријеци, у селу 
Леновцима… Кад се у почетку 1804. године почне дизати буна 
на да’ије, он се једно вече обуче тајно код свога бившег газде у 
ајдучке аљине и припаше оружје, па онако накићен дође к жени 
у кућу, а жена, кад га види, стане се бусати рукама у прси: „Куку 
мене, међер сам ја пошла за ајдука!”

(…) У почетку 1807. године, пошто Срби завладају 
Бијоградом, Вељко се стане молити Српском совјету да му даду 
допуштење да пређе из Параћинске на’ије на Криви вир, да 
побуни Црну Ријеку или Мали Тимок и да отме од Турака, за 
који посао он није искао никаке друге помоћи до један барјак 
и отворено писмо да сваки човек од бјегунаца или дошљака из 
онога краја који оће може слободно с њим поћи на тај посао. 
Понајвише ондашњи’ совјетника српски’ нити су знали што је 
Криви Вир ни Црна Ријека, нити су тије’ имена прије чули до 
од њега; зато су га изнајприје све разбијали, а кад им он досади 
молећи се сваки дан, онда рече Младен, који је као најстарији 
био у Совјету: „Ајде, море, кад је тако навалио, да га пошљемо, 
па ако да Бог те што отме, добро, распространићемо земљу 
нашу; ако ли погине и пропадне, ми му нијесмо криви, видиш 

међер – дакле, заиста
Младен – Младен 
Миловановић, председник 
Совјета

 ■ У. Кнежевић, Хајдук Вељко 
Петровић

„Вељко је ретка личност српске револуције уз чије крштено име је 
срастао надимак, који га је пра тио до смрти. Само је још Станко Арамбашић 
добио презиме од речи харамбаша. Један од бројних хајдука, чак не и 
најпознатији, Вељко је својом особеном личношћу морао оставити по се бан
траг у хајдучији, када се реч хајдук нашла и одржала испред његова имена. 
Једино је још Ђорђе Петровић, страшан Турцима, доживео да надимком 
мења своје име – Кара-Ђорђе. У тим две ма именским синтагмама крила
се суштина њиховог бића. То Вук јасно уочава: ’Био је прави ајдук, и тим се 
именом дичио и поносио до своје смрти’.” 

(Радош Љушић, Вук о српској рево лу цији, одломак)
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џебана – муниција
бећар – војник, најамник у 
Првом српском устанку

ћемер – кожни појас са 
преградама за новац 

бимбаша – старешина војске 
од око хиљаду људи

да неће да мирује, него ће отићи и без допуштења.” И тако му 
даду барјак и отворено писмо, у коме га наименују буљубашом, 
и допусте му да може сваки од дошљака из онога краја који оће 
поћи с њим слободно; и даду му још неколике стотине гроша 
новаца и мало џебане. Вељко сад с тим барјаком и с писмом 
скупи готово 100 којекаки’ бјегунаца и бећара из онога краја, 
па удари с њима управо преко Кривога Вира, и дође у село у 
Подгорац, те онђе опколи некака бега у кули. Истина да с бегом 
није било више до десетак–петнаест душа, али је кула била 
тврда, зато му дању нијесу могли ништа учинити; а кад буде 
увече, Вељко нађе у селу неколико буради и каца, па и’ напуни 
сламом и сијеном, и приваљавши под кулу запали, те тако упали 
кулу. Кад кула стане горети, бег се преда. Ту Вељко нађе код 
бега у ћемеру 800 дуката и још некаке двојице трговаца, који су 
били пошли да купе говеда, па се ту застали, пуне двије зобнице 
бијели’ новаца; осим тога поузима од Турака све оружје; а од 
аљина што буде у Турака боље, оно помијењају (Вељко и бег, а 
његови момци и остали Турци) за своје горе; тако Вељко узме и 
бегова ата себи, а њему даде свога коња, па га сјутрадан са свима 
Турцима лијепо испрати у Турску. Потом Вељко искупи све своје 
момке у параду, па им ону једну торбу бијели’ новаца подијели 
свима једнако; тако им раздијели и оружје бегови’ момака; а 
што су узели од бега и од она два трговца неколико пари лијепи’ 
пиштоља и ножева, од оније он најбоље избере за себе, а остале 
испоклања знатнијим момцима, говорећи једноме: „На, ти си мој 
бимбаша;” другоме: „Ти си мој буљубаша;” трећему: „Ти си мој 
барјактар” итд. Па онда ону другу торбу новаца запечати и по 
своме бимбаши пошаље Совјету, и пише му како је њему Бог дао 
те је задобио, и од добитка својега шаље по своме бимбаши дијел 
у народну касу. Кад бимбаша те новце с писмом донесе и преда 
Совјету, совјетници нијесу знали или ће се прије чудити, како 
Вељко тако одма’ доби толике новце и њима посла или од куд 
њему бимбаша кад је он тек само буљубаша! Најпослије дозову 
бимбашу унутра, па га запитају: „Ко си ти?” А он одговори: „Ја 
сам бимбаша господара Вељка.” – „А кад си ти бимбаша, шта 
је Вељко?” – „Он је, вели, господар.” Да су господар и бимбаша 
искали што од Совјета, могло би бити и више разговора, 
али будући да су давали, тако Совјет прими торбу новаца 
драговољно, и благодари и бимбаши и господару. 

буљубаша – старешина чете, 
буљука
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Кад чују остале субаше и бегови по Црној Ријеци шта је било 
од овога бега у Подгорцу, одма’ сви побјегну у Видин и у остале 
околне градове и вароши, а Црну Ријеку оставе Вељку; но он не 
ћедне народ сав дизати на војску (као што је био обичај), него 
прикупи још нешто бећара и самовољаца, а народу каже да раде 
сваки свој посао, а он ће и’ чувати од Турака, само да му војсци 
таин доносе; па се потом намјести у некаком селу да зимује, јер 
је било још рано и био снијег ударио. Кад Турци утом чују шта 
се ради по Црној Ријеци и разберу да Вељко нема млого војске, 
онда се подигне из Видина неколико стотина Турака и пођу на 
њега; а кад дођу на пошљедњи конак, па ће као сјутра ударити, 
онда он скупи све своје момке, па им рече: „Браћо, ми Турке овђе 
не можемо чекати, јер је њи’ млого више него нас; већ ајдемо, у 
име Бога, да ми ударимо ноћас на њи’, па ако и’ како забунисмо 
и разбисмо, добро; ако ли им не могбудемо ништа учинити, а 
ми ћемо ноћ на главу, па у планину.” Па онда подигнувши све 
своје момке, отиде, те се полако привуку и уђу усред Турака, па 
уједанпут сви оборе ватру из пушака и стану викати турски: 
„Бјежите, разби нас Ајдук Вељко.” Турци се од пуцњаве и од вике 
онако иза сна смету, а коњи им се још изоткидају, па ударе преко 
логора и преко њи’; и тако Турци побјегну, који пјешице, који 
бос, који гологлав, а сав логор оставе Србима. И од тадај Вељко 
остане код своји’ момака и бимбаша и буљубаша ос о ар, а код 
Совјета и Црнога Ђорђија рабри војво а, а код Турака на свему 
ономе крају с рашни не рија ељ.

(…) Кад пређу Руси 1810. године у Крајину, отиде и он са 
својим момцима преда њи’, и то је цијело љето с њима рабро 
војевао око Дунава и Тимока, и за раброст своју добио златну 
колајну; а под јесен је водио руску војску на Варварин, ђе се у 
оној славној битки ранио у лијеву руку, и потом у шаци мало 
остао сакат (нити је могао прста добро скупити, ни исправити). 
Тога љета добије негђе од Турака врло лијепу сабљу, оковану 
сребром и златом и искићену камењем, па је преко ондашњега 
поглавара руске војске пошаље фелдмаршалу Каменскоме на 
дар, но он му је врати натраг, изговарајући се да он није вриједан 
таку сабљу носити, него нека је носи онај јунак који је од Турака 
задобио; и пошаље му 200 дуката на дар.

(…) Кад се 1813. године отвори рат с Турцима, одреди му 
Совјет и Црни Ђорђије још три кнежине из на’ије пожаревачке у 

таин – храна која се издаје 
војницима

рабри – храбри
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помоћ, да чува онај крај од Турака. Пошто с осталим женама и с 
ђецом из Неготина испрати и он своју жену са сна’ама и с ђецом 
у Пореч, дође му један пријатељ, и виђевши по соби различне 
сребрне наките коњске и друге којекаке скупоцјене ствари, 
запита га увече насамо зашто и то није послао са женом у Пореч, 
а он му одговори: „Нека жене носе и чувају њи’ове кошуље и 
чарапе, и платно, и пређу, и плетиво, а ово су ствари јуначке, које 
сам ја на сабљу добио, и сад са сабљом ваља да и чувам; а који то 
није кадар сабљом чувати и бранити, није га вриједан ни имати. 
Срамота би било да Турци дођу у моју кућу, па, код толике славе 
и имена мога, ништа у њој да не нађу.”

(…) Кад се војска турска прикупи у Видин, онда се дигну 
неколике иљаде турски’ коњика, те пређу преко Тимока, само да 
виде како је; но Вељко и’ дочека око Буковче и срећно и’ узбије 
натраг. Потом трећи дан удари сва сила турска, с топовима и са 
свом оправом, те пређе преко Тимока. Он, истина, с оно своје 
војске што је могао извести из шанчева изиђе опет пред Турке, 
и са неисказаном раброшћу удари да би и’ опет узбио; но шта је 
он са своји’ 300–400 коњика и с толико влашки’ солдата у равну 
пољу могао учинити турској војсци од 15000–16000? С једном се 
војском тукао, а двије су, три обилазиле да му зађу с леђа; и тако 
он уступи, и измичући се пред Турцима дође у Неготин. Ту ноћ 
изиђе опет из Неготина, те удари на Турке; но Турци се одрже. 
И тако је послије неколико дана сваки дан изилазио у поље и са 
неисказаном раброшћу тукао се с Турцима, но Турци се утврде и 
пограде шанчеве око Неготина. Турцима дође у помоћ Реџеп из 
Адакале, и каравлашки кнез Караџа, и сам велики везир, Рушић 
паша, а у њега и од оно мало војске што је имао изгину и изране 
се најбољи јунаци. Турци су се сваку ноћ кроз земљу ближе 
прикучивали к српским шанчевима и најпослије су се тако близу 
били прикучили да су се батинама пустимичке могли тући. Ту 
већ сад другога боја није било осим са шанчева из топова и из 
кумбара и из пушака. Турци све куле неготинске топовима и 
кумбарама развале и оборе, и сама она највећа кула, ђе је он 
сједио, падне, и он сиђе у подрум. Најпослије му нестане џебане, 
особито танета, и топовски’ и пушчани’, зато покупи сва калајна 
кандила и кашике и тањире, те растопи на пушчана танета; а у 
топове је, кад су негђе Турци чинили јуриш, метао најпослије и 
талијере.

прикучити – приближити, 
примаћи 
пустимичке – на дохват руке 

кумбара – врста старинске 
гранате

талијери – талири, метални 
новац

шанац – ров
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Још из почетка, како је виђео да му џебане нестаје, писао 
је Совјету у Бијоград да му пошљу џебане; и кривио и’ што 
за раније нијесу то уредили и више му џебане послали; и 
најпослије пријетио им, говорећи: „Ако Бог да те ову рану 
преболим, која је сад на мени (тј. ако изиђе жив из Неготина), 
оћемо се на зиму питати како се држи царевина.” Из Бијограда 
пошаљу му одма’ (по ономе истом пријатељу који му је говорио 
да се не затвора у Неготин) једну лађу топовски’ танета и 
нареде да се барута и пушчане џебане узме из Пореча и да му се 
како пошље, ако буде могуће; но то све за њега стигне доцкан 
у Пореч, а ни осталима се не могне унијети у Неготин. Такођер 
је писао и Младену да му се пошље помоћ, као што је било 
уговорено; но Младен, уздајући се у Вељково јунаштво, мислио 
је да Неготин неће тако ласно пропасти, а што ће се Вељко мало 
више намучити, није марио, него је још говорио: „Кад је мир, 
њему се пјесма пјева и по 10 музиканта за ручком свирају: нек’ 
се држи сад” – и тако, одгађајући од данас до сјутра, не пошље му 
помоћи.

Сад већ како су се Турци тако прикучили и није се више 
могло излазити на поље да се с њима бије, он је и дан и ноћ ’одао 
по шанчевима и људе слободио и уређивао да чувају добро. 
Тако једно јутро (први дана мјесеца августа) изиђе у један 
мали шанац и на табљама стане наређивати и казивати како 
ће се нешто заградити и поправити што су турски топови били 
развалили, а турски га тобџија загледа, па потегне из топа, те га 
удари испријека кросред плећа, и тако га прекине и разнесе да 
ништа више није могао рећи до: „држ”, и с том половином ријечи 
падне мртав на земљу. Како он тако падне, момци његови, који 
су онђе били око њега, одма’ узму некаке траве, што је за коње 
била донешена и онђе се десила, те га покрију да га људи не 
виде; и тако је до мрака ту лежао мртав, а увече га брат његов 
Милутин с момцима узме, те га изнесе из шанца и са’рани код 
цркве. Залуду су тако смрт његову крили: војска сва још онај 
дан позна да Вељка нема међу њима; и изнајприје једни стану 
говорити да се ранио, па лежи, а други да је прошао кроз Турке 
и отишао по индат, а мало послије сви дознаду да је погинуо. 
Док је он са својим момцима сваки час по шанчевима пролазио, 
нико није смијо показати да се поплашио и слутити на зло, него 
је сваки морао бити слободан и весео, ако му се и неће; а како 

индат – помоћне чете, помоћ 
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њега нестане, војска одма’ повиче да се више не може држати у 
Неготину, него да се мора бјежати, макар како. И тако Срби пети 
дан послије његове смрти оставе Неготин и побјегну у Пореч. 
Потом одма’ сав онај крај, а мало послије и сва Србија, позна да 
Вељка нема.

Вељко је био танка и висока струка, смеђе косе и врло мали’ 
бркова, дугуљасти’ суви’ образа, широки’ уста и подугачка, мало 
покучаста носа; и није му млого више било од 30 година кад је 
погинуо. По срцу и по телесном јунаштву био је први не само 
у Србији него се може слободно рећи и у цијелој Европи свога 
свуд ратнога времена. У вријеме Ахила и Милоша Обилића он 
би заиста њи’ов друг био, а у његово вријеме Бог зна би ли се 
они могли с њим испоредити. Но, то његово превелико јунаштво 
Карађорђије и Младен ове пошљедње године нијесу употребили 
као што би ваљало. Неготин, као и сваки други град, могао би 
млого мањи јунак, али добар уредник, чувати боље од њега; а он 
би у пољу пред одабраним коњицима вриједио више него иљада 
другије’. 

(1826)

РАД НА ТЕКСТУ

Вук је биографију Хајдук Вељка Петровића написао 1825, а објавио 
1826. године. Чу ве ног хајдука Вук је упо знао 1811. године, када је у 
Неготину боравио као чиновник устаничке вла сти. Издвој делове 
текста који сведоче о томе да Вук о не сва кидашњој личности 
и делима Хајдук Вељка Петровића говори на основу личног 
познанства и не посредног увида у биографске детаље. 
О јунаштву Хајдук Вељка певане су народне лирске, лирско-епске и 
епске песме још за ње го вог жи вота, и то на четири језика (српском, 
бугарском, македонском и влашком). Чиме је леге ндар ни хајдучки 
ха ра мба ша за слу жио овакву славу? Које особине је он поседовао? 
Шта је то што га је одва јало од оста лих уста ни чких првака?
Шта ти се нарочито допало у лику и поступцима Вељка Петровића? 
Који догађаји из ње го вог живота су били посебно узбудљиви? 
Окарактериши лик Хајдук Вељка са стано ви шта његове улоге у 
устаничком покрету за ослобођење Србије из турског ропства. 

1.  

2.  

3.  

  Литература: Радош Љушић, 
Вук о српској рево лу цији, 
Београд, Књижевне новине, 
1990; Карађорђеве војводе 
у историји, епу и драми, 
Зборник радова, прир. 
Ненад Љубинковић, Велика 
Плана, 1997.

  Извор: Вук Стефановић 
Караџић, Српска историја 
нашег времена, Београд, 
Нолит, 1972, стр. 139–153.
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Посматрај и ту ма чи његове поступке. Шта је овом устаничком 
јунаку било најважније у животу?
Размисли о томе због чега је Вељка Петровића Вук упоредио са 
Ахилом и Милошем Оби ли ћем? Издвој и неке његове поступке који 
ти се нису допали. Обра зложи зашто.
Које особине Вуко вог сти ла би посебно могао/-ла да издвојиш на 
основу одломака ове биографије? Посебно се задржи на епизодама 
и догађајима који имају исходиште у анегдоти као усменој 
књижевној врсти. Пре по знај еле менте хумора и ироније у Вуковим 
коментарима о реакцији чланова Совјета на појаву Ве љко вог 
бимбаше који им доноси пуну кесу дуката на дар.
Због чега је Хајдук Вељко око себе окупљао „самовољнике” и 
бећаре, људе слободног срца, широког геста и изузетне личне 
храбрости? Како је он поступао према њима? Због чега Вељко код 
својих сабораца највише цени њихову одважност и јунаштво? 
Какав је био однос Хајдук Вељка Петровића према Русима? Због 
чега? Шта су руски војни команданти и племићи посебно ценили 
код овог српског јунака? Шта му је поручио фелдмаршал Каменски 
као уздарје за сабљу, оковану сребром и златом и искићену дра гим 
камењем, коју му је Вељко послао на дар?
Упореди лик Хајдук Вељка Петровића са ликовима хајдучких 
харамбаша из народних епских песама. Колико има сличности и 
разлика у хајдучким биографијама Вељка Петровића и Старине 
Новака?
Окарактериши Вељков однос према женама. Размисли о томе због 
чега епски херој славног, али кратког живота није погодан за миран 
породични живот.
Протумачи Вељкову одлуку да своје ратне трофеје и епске 
драгоцености не испрати са же ном у Пореч. Размисли о томе у 
којој мери се ова кво понашање ослања на славну епску традицију 
српског народа, забеле же ну и сачувану од за бо рава у народним 
песмама и предањима.
Како је представљена смрт славног јунака? Раз ми сли због чега 
чувени еп ски ју на ци морају херојском смрћу потврдити своје јуначко 
бивство. 
Прочитај поново одредницу о хајдуцима у Вуковом Српском 
рјечнику. Упореди је са описом Хајдук Вељка Петровића у Вуковим 
историјским списима. Шта је заједничко свим овим изворима?

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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ПОЈМОВНИК

Биографија је књижевно-научна вр ста која опи су је живот 
неке истакнуте осо бе. По ре клом је из античке књи же вности. 
Циљ биографије је да што вер ни је и пластичније до чара карактер 
личности о ко јој се пи ше. Тежи се хро но ло шком при ка зивању 
догађа ја на ос но ву цело купне распо ло жи ве гра ђе: дне вни ци, писма, 
ме моа ри, се ћања са вре ме ника, архи вска гра ђа. У средњо ве ко вној 
књи же вно сти на зива се жи тијем.

 ■ Стеван Тодоровић, Смрт Хајдук Вељка

ЗАНИМЉИВОСТ

О Чучук Стани
„Међутим, да је код ње било извесне јаче воље и поштовања према 

јуначкој вредности свог мужа, сведочи најбоље баш онај случај, који је 
Вук навео. Кад је Стану запросио некакав богат трговац у Банату, она 
је поносно одговорила: ’Ја сам била за јунаком, и, ако се још један пут 
узудајем, опет ћу се удати за јунака.’ И удала се за чувеног четовођу 
Јоргаћа, који се истакао у грчком устанку 1821. године. Јован Ђорђевић, 
који је написао један оглед о њој, тврдио је, да је Стана била пореклом из 
Херцеговине и да је била храбра и отворена. Поред лепоте, она се допала 
Вељку и својом одважношћу. Он чак прича и то, да је ’уз Ајдук-Вељка често 
била и на окршају, где су се ране делиле и добијале’.” 

(Владимир Ћоровић, Хајдук Вељко и Чучук Стана, одломак)

Биографија је књижевно-научна вр ста која опи су је живот
неке истакнуте осо бе. По ре клом је из античке књи же вности. 
Циљ биографије је да што вер ни је и пластичније до чара карактер
личности о ко јој се пи ше. Тежи се хро но ло шком при ка зивању 
догађа ја на ос но ву цело купне распо ло жи ве гра ђе: дне вни ци, писма,
ме моа ри, се ћања са вре ме ника, архи вска гра ђа. У средњо ве ко вној
књи же вно сти на зива се жи тијем.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

биографија, хајдуци, 
Први српски устанак, 
херој, историја

Чучук Стана – друга жена 
Хајдук Вељкова
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Петар Петровић Његош

Горски вијенац 
(одломци)

„Структура Горског вијенца, иако одступа од закона драмског рода, 
има дубљу мисаону, филозофску заснованост. Основну тему спева, 
истрагу потурица, Његош није развио у линеарни низ каузално повезаних 
догађаја већ је око ње описао неколико узастопних кругова, унутар којих је 
та тема увек на нов начин развијена. Горски вијенац почиње као поетска 
визија, наставља се даље као политичко-историјска драма, прелази затим 
у венац епских слика из народног живота а завршава се философски 
интонираним призорима који почивају на пуном јединству мисли и акције.” 

(Ј. Деретић, Историја српске књижевности, одломак)

Посвета праху оца Србије

Нек се овај вијек горди над свијема вјековима,
он ће ера бити страшна људскијема кољенима!
У њ се осам близанацах у један мах изњихаше
из колевке Белонине, и на земљи показаше:
Наполеон, Карло, Блихер, кнез Велинктон и Суворов, 
Карађорђе, бич тирјанах, и Шварценберг и Кутузов.
Ареи је, страва земна, славом бојном њих опио
и земљу им за поприште, да се боре, назначио.
Из грмена великога лафу изаћ трудно није,
у великим народима генију се гњ’јездо вије; 
овде му је поготову материјал к славном дјелу
и тријумфа дични в’јенац, да му краси главу смјелу.
Ал’ хероју о олскоме, Карађорђу бесмртноме,
све препоне на пут бјеху, к циљу доспје великоме:
диже народ, крсти земљу, а варварске ланце сруши, 
из мртвијех Срба дозва, дуну живот српској души.
Ево тајна бесмртника: даде Србу сталне груди,
од витештва одвикнута, у њим’ лафска срца буди.
Фараона источнога пред Ђорђем се мрзну силе,
Ђорђем су се српске мишце са витештвом опојиле! 
Од Ђорђа се Стамбол тресе, крвожедни отац куге,
сабљом му се Турци куну – клетве у њих нема друге.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Да, витеза сустопице трагически конац прати:

 ■ Карађорђе Петровић

Отац Србије – Карађорђе
осам близанаца – осам 
историјских личности: 
француски цар и војсковођа 
Наполеон Бонапарта, 
аустријски надвојвода Карл 
Хабзбург, пруски генерал 
Блихер, енглески генерал 
Велингтон, руски генерал 
Суворов, аустријски војсковођа 
Шварценберг и руски генерал-
фелдмаршал Кутузов
Белона – римска богиња рата
Ареи (ради броја слогова) – 
Ареј (Арес), бог рата грчке 
митологије
лаф (покрајински), лав – херој 
(фигуративно)
„хероју тополскоме” – 
Карађорђу
„ево тајна бесмртника” – ево у 
чему је тајна бесмртника
„Фараона источнога” – 
египатског владара; титула 
овде означава турског султана, 
који је у Његошево доба владао 
и у Египту
сустопице – у стопу

„Структура Горског вијенца, иако одступа од закона драмског рода, 
има дубљу мисаону, филозофску заснованост. Основну тему спева, 
истрагу потурица, Његош није развио у линеарни низ каузално повезаних
догађаја већ је око ње описао неколико узастопних кругова, унутар којих је 
та тема увек на нов начин развијена. Горски вијенац почиње као поетска
визија, наставља се даље као политичко-историјска драма, прелази затим
у венац епских слика из народног живота а завршава се философски 
интонираним призорима који почивају на пуном јединству мисли и акције.”

(Ј. Деретић, Историја српске књижевности, одломак)
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твојој глави би суђено за в’јенац се свој продати!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Покољења дјела суде, што је чије дају свјема! 
На Борисе, Вукашине, општа грми анатема,
гадно име Пизоново не см’је каљат мјесецослов,
за Егиста управ сличи гром небесни, суд Орестов.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Над свијетлим твојим гробом злоба грдна бљува тмуше,
ал’ небесну силу зраку што ћ’ угасит твоје душе? 
Плачне, грдне помрчине – могу л’ оне свјетлост крити?
Свјетлости се оне крију, оне ће је распалити.
Плам ће, вјечно животворни, блистат Србу твоје зубље,
све ће сјајни и чудесни у вјекове биват дубље.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Зна Душана родит Српка, зна дојити Обилиће,
ал’ хероје кâ Пожарске, дивотнике и племиће,
гле, Српкиње сада рађу! Благородством Српство дише!
Бјежи, грдна клетво, с рода – завјет Срби испунише!

У Бечу на Ново љето 1847. года.

РАД НА ТЕКСТУ

Како се у уводним стиховима Посвете представља песникова 
епоха? Шта спаја знамените личности европске историје из доба 
Наполеонових ратова? Због чега се век о којем Његош пева има 
„гордити” над свим вековима? Како се песник односи према грчкој 
митологији и српској историји? Шта је заједничко херојима из грчке 
митологије и изданцима српске херојске традиције, Обилићу и 
Карађорђу? Шта спаја Егиста и краља Вукашина Мрња вче вића?
Чиме је Карађорђе заслужио поштовање које му је исказано у 
Посвети Горском вијенцу? Каква је би ла његова судбина? По чему 
потомци памте заслужне претке?
Како завршавају стихови Посвете? Шта је одагнало прадедовску 
клетву са српскога рода? 
Утврди број слогова у стиху и врсту риме. Раз мисли о томе због 
чега су поједини стихови Посвете испуштени. Којим песничким 
средствима се постиже узвишена химничност и ре торска 
убедљивост увода у Његошев спев?

1.  

2.  

3.  

4.  

Борис – Борис Годунов, 
руски цар, сматрало се 
некада да је уклонио свог 
претходника, Фјодора I
Вукашин – Вукашин 
Мрњавчевић, српски краљ; 
народно предање га је 
оптужило за убиство цара 
Уроша Немањића
анатема – проклетство
Пизон – римски војсковођа 
под царем Тиберијем, 
оптужен за убиство царевог 
синовца Германика
мјесецослов – календар 
Егист – лик из грчке 
митологије; у договору 
са својом љубавницом 
Клитемнестром убио је 
њеног мужа, микенског 
краља Агамемнона, 
врховног заповедника грчке 
војске у Тројанском рату
Орест – син краља 
Агамемнона; осветио оца 
убивши и Егиста и своју 
мајку Клитемнестру

тмуше и помрчине – 
метафора за клевете и 
нападе обреновићеваца на 
Карађорђеву светлу личност 
(небеску зраку његове душе) 
зубља – буктиња
дивотник – племенит, диван 
човек
Пожарски – руски племић, 
подигао руски народ у борбу 
против Пољака, почетком 
17. века 
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Скупштина уочи Тројичина дне на Ловћену
(Глухо оба ноћи, свак с ава.)

ВЛАДИКА ДАНИЛО сам собом

(…) А ја што ћу, али са киме ћу!
Мало руках, малена и снага,
једна сламка међу вихорове, 
сирак тужни без нигђе никога!
Моје племе сном мртвијем спава,
суза моја нема родитеља,
нада мном је небо затворено,
не прима ми плача ни молитве; 
у ад ми се свијет претворио,
а сви људи паклени духови.
Црни дане, а црна судбино!
О кукавно Српство угашено,
зла надживјех твоја сваколика, 
а с најгорим хоћу да се борим!
Да, кад главу раздробиш тијелу,
у мучењу издишу членови.
Куго људска, да те Бог убије!
али ти је мало по свијета 
те си својом злошћу отровала
но си отров адске своје душе
и на овај камен избљувала?
Мала ли је жертва сва Србија
од Дунава до мора сињега? 
На трон сједиш неправо узети,
поносиш се скиптром крвавијем;
хулиш Бога с светога олтара,
мунар дуби на крст раздробљени!
Али сјенку што му шће тровати 
те је у збјег собом унијеше
међу горе за вјечну утјеху,
и за спомен рода јуначкога?
Већ је у крв она прекупата
стопут твоју, а стотину нашу!
Виђи посла цара опакога,
кога ђаво о свачему учи:
„Црну Гору покорит не могу
ма никако да је сасвим моја;
с њима треба овако радити…” 
па им поче демонски месија

Тројичина дне – Тројице 
(Духови), црквени празник 
који пада после Ускрса
сирак – сироче
„небо затворено” – израз 
вероватно настао по угледу 
на Библију (Откривење 
Јованово) 
„кукавно Српство” – јадно, 
жалосно; епитет преузет из 
народне фразеологије
„На трон сједиш неправо 
узети” – турски султан је 
сео на престо византијских 
царева, који му не припада. 
скиптар – владарско жезло, 
палица
мунар – минаре, високи 
торањ на џамији са којега 
хоџа позива вернике на 
молитву
прекупата – више пута 
откупљена
„демонски месија” – султан

 ■ Његошев гроб на Ловћену
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лажне вјере пружат посластице.
Бог вас клео, погани изроди,
што ће турска вјера међу нама?
Куда ћете с клетвом прађедовском? 
су чим ћете изаћ пред Милоша
и пред друге српске витезове,
који живе доклен сунца грије? – 
Кад данашњу премислим вијећу,
распале ме ужаса пламови: 
исклати се браћа међу собом,
а крвници, јаки и опаки, 
затријеће сјеме у одиву.
Грдни дане, да те Бог убије,
који си ме дао на свијету!
Час проклињем лански по сто путах
у који ме Турци не смакоше,
да не варам народње надање.

Вук Мићуновић лежи близу вла ике; ри ајио се као а с ава, 
али све чује ивно.

ВУК МИЋУНОВИЋ
Не, владико, ако Бога знадеш!
Каква те је спопала несрећа 
тено кукаш као кукавица
и топиш се у српске несреће?
Да ли ово светковање није
на кому си сабрâ Црногорце
да чистимо земљу од некрсти? 
И без тога ово нам је слава,
на коју се врсни момци купе
способности своје да кушају,
силу мишце и брзину ногах;
стријељањем да се надмашају 
и сјечењем у опкладу плећах;
да слушају божју летурђију
и да воде коло око цркве;
да витештвом прса набрецају.
То је тамјан свети јунацима, 
то гвоздени срца у момцима! – 
Тури такве разговоре црне:
људи трпе, а жене наричу;
нема посла у плаха главара!
Ти нијеси саморана глава: 
видиш ове пет стотин момчади!

„клетва прађедовска” – овде 
владика Данило евоцира 
косовску клетву/заклетву 

одива – удата девојка

„Час проклињем лански по 
сто пута” – турски паша је 
претходне године ухватио 
на превару и мучио владику 
Данила, али га је, добивши 
за његов откуп шест стотина 
цекина, пустио на слободу

„врсни момци” – одабрани, 
силни момци

„сјечењем у опкладу” – 
надметање у сечењу плећке 
печенога овна

набрецати – надимати, пунити, 
надахњивати
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које чудо снаге и лакоће
у њих данас овђе видијесмо?
Виђаше ли како стријељају,
Кâ се грâда вјешто изиграше, 
Како хитро грабљаху капице?
Тек што вучад за мајком помиле,
играјућ се страшне зубе своје
већ умију под грлом острити;
тек соколу прво перје никне, 
он не може више мировати,
него своје размеће гњијездо:
грабећ сламку једну и по једну
с њом пут неба бјежи цијучући.
Све је ово некаква наука! 
Без момчади ове те су овђе
шест путах је јошт овлико дома;
њина сила, то је твоја сила.
Докле Турци све њих савладају,
многе ће се буле оцрнити; 
борби нашој краја бити неће
до истраге турске али наше. – 
Нâда нема право ни у кога
до у Бога и у своје руке;
надање се наше закопало 
на Косово у једну гробницу.
У добру је лако добро бити,
на муци се познају јунаци!

„грâда вјешто изиграше” – 
грâд је народна игра са 
лоптом од говеђе длаке
„грабљаху капице” – 
„грабикапа”, народна игра у 
којој се момци надмећу ко 
ће први стићи до капе која 
је поста вље на на одређено 
место
острити – оштрити

була – муслиманска удата 
жена 
истрага – пропаст, уништење

 ■ Паја Јовановић, 
Рањени Црногорац
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РАД НА ТЕКСТУ

Какав је однос владике Данила према империји која огњем и 
мачем покорава и тлачи земље и народе? Проучи стихове у којима 
се евоцирају одломци косовске легенде. Због чега је за владику 
Данила кнез Лазар оличење трагичне историјске судбине? У 
којим стиховима се посебно истиче потреба за народном слогом и 
јединством у тешким временима угрожене слободе и независности?
Откриј и подвуци стихове у којима се наглашава владичино 
осећање духовне везе са прецима. Због чега владика оклева да се 
супротстави некадашњој браћи која његовом народу угрожавају 
право на живот у слободи? Образложи свој став.
У којим стиховима се најбоље осликава трагичност и безизлазност 
положаја у коме се обрео владика Данило? Због чега он стрепи 
од предстојећег збора (скупштине) црногорских главара? Шта 
препознаје као најтеже искушење пред које су га судбина и 
историјске околности поставиле? Због чега су његови потурчени 
саплеменици највећа опасност за слободу и независност Црне Го ре? 
Размисли како је у уводном монологу владике Данила 
представљена основна тематика дела. Којим стиховима је најбоље 
исказана трагична усамљеност врховног главара Црне Горе? 
Малобројност Црногораца у односу према далеко надмоћнијим 
Турцима додатно је усложњена њиховом унутрашњом неслогом и 
издајством. Схвата ли владика свој положај као безизлазан?
Којим аргументима ће Вук Мићуновић бодрити владику враћајући му 
веру у сопствене моћи и народне снаге? Има ли права предводник 
народа и државник да подлеже обичним људским слабостима и 
сумњама? Вуков говор је једноставан, али сликовит и пун поређења. 
Образложи због чега Вук Мићуновић пореди црногорску момчад са 
вучићима. Има ли код овог црногорског јунака места било каквој 
сумњи? На који начин он представља бодрост и снагу црногорског 
народа? Због чега најтеже муке рађају и највеће јунаке?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 ■ Његошев маузолеј 
на Ловћену
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Нек буде што бити не може
ВЛАДИКА ДАНИЛО 
(међу свима као а је сам)

Ђе је зрно клицу заметнуло,
онде нека и плодом почине;
је ли инстинкт ал’ духовни вођа,
овде људско запире познање! 
Вук на овцу своје право има
ка тирјанин на слаба човјека;
ал’ тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија! 
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Младо жито, навијај класове,
пређе рока дошла ти је жњетва!
Дивне жертве видим на гомиле
пред олтаром цркве и племена, 
чујем лелек ђе горе пролама.
Треба служит чести и имену!
нека буде борба непрестана,
Нека буде што бити не може,
нек ад прождре, покоси сатана! 
На гробљу ће изнићи цвијеће
за далеко неко покољење!

Сан Вука Мандушића
ВУК МАНДУШИЋ

Ал’ је ђаво, али су мађије
али нешто теже од обоје:
кад је виђу ђе се смије млада,
свијет ми се око главе врти. 
Па све мòгах с јадом прегорети,
но ме ђаво једну вечер нагна,
у колибу ноћих Милоњића.
Кад пред зору, и ноћ је мјесечна,
ватра гори насред сјенокоса, 
а она ти однекуда дође,
украј ватре сједе да се грије.
Чује да свак спава у колибе;
тада она вијенац расплете,
паде коса до ниже појаса; 
поче косу низ прса чешљати, 
а танкијем гласом нарицати,

„вијенац расплете” – 
расплела је плетенице дуге 
косе 
славља – славуј
дуб – храст 
тужити – оплакивати

 ■ Споменик Његошу у 
маузолеју на Ловћену

како славља са дубове гране.
Тужи млада ђевера Андрију,
мила сина Милоњића бана, 
који му је ланих погинуо
од Тураках у Дугу крваву;
па се снахи не дао острићи:
жалије му снахин в’јенац било
него главу свог сина Андрије. 
Тужи млада, за срце уједа,
очи гóрê живје од пламена,
чело јој је љепше од мјесеца, –
и ја плачем кâ мало дијете.
Благо Aндри ђе је погинуо, 
дивне ли га очи оплакаше,
дивна ли га уста ожалише!



132

РАД НА ТЕКСТУ

 Којим стиховима почиње монолог владике Данила? Како тумачиш 
његова размишљања о повезаности човека са средином из које је 
поникао? Слаже ли се владика са при ро дним законом о праву које имају 
јачи над слабијима? Шта је света дужност свакога чо ве ка? На који начин 
ће у монологу владике Данила борба против потурчених Црногораца 
прерасти у симбол борбе против нечовештва и насиља уопште?
Због чега Вук Мандушић осећања која га тиште пореди са чаролијама 
и магијом? Раз ми сли о томе зашто је рафинирана лирска исповест 
неустрашивог ратника потиснута у пре де ле сна. Како је Вук Мандушић 
описао свој сусрет са снахом Милоњића? Којим посту пци ма га је она 
очарала? Каква је била његова прва реакција када ју је видео? Подсети се 
какав је однос девера и снахе у народној тра ди ци ји.
Наведи најзначајнија стилска средства којима је пластично опевана 
неземаљска лепота снахе Милоњића. Шта је узвишено и потресно у њеној 
тужбалици? Како на поетску слику реагује Вук Мандушић? Образложи 
функцију поређења у исказивању снахине узвишене лепоте. Са чим се 
пореде њен глас, коса, очи? Размисли о моћи онога што је нагнало сузе 
у очи прекаљеном јунаку и ратнику као што је Вук Мандушић. Каква је 
вредност и значај лепоте у људском животу? Упореди реакцију Вука 
Мандушића на лепоту снахе Милоњића са односом старих Грка према 
лепоти Хелене Тројанске, због које се воде ратови, пропадају градови 
и руше царства. Због чега јунак благосиља херојску погибију Андрије 
Милоњића? На чему он завиди погинулом јунаку? 

1.  

2.  

3.  

Бадње вече
(Вла ика Данило и и уман С ефан сје е ко  о ња, а ђаци, 

весели, и рају о кући и налажу ба њаке.)

ИГУМАН СТЕФАН
Ја сам прошâ сито и решето,
овај грдни свијет испитао,
отрови му чашу искапио,
познао се с гркијем животом.
Све што бива и што може бити, 
мени ништа није непознато;
што год дође ја сам му наредан.
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прћија – наслеђе, мираз
невјешт – неискусан

состав – састав, склоп

волна – талас 
токе – ратнички оклоп на 
грудима
„од витке жице” – од челика

Зла под небом што су сваколика
човјеку су прћија на земљу.
Ти си млад јошт и невјешт, владико! 
Прве капље из чаше отрови
најгрче су и најупорније.
О да знадеш што те јоште чека!
Св’јет је овај тиран тиранину,
а камоли души благородној! 
Он је состав паклене неслоге:
у њ ратује душа с тијелом,
у њ ратује море с бреговима,
у њ ратује зима и топлина,
у њ ратују вјетри с вјетровима, 
у њ ратује живина с живином,
у њ ратује народ с народом,
у њ ратује човјек с човјеком,
у њ ратују дневи с ноћима,
у њ ратују дуси с небесима. 
Т’јело стење под силом душевном,
колеба се душа у тијелу;
море стење под силом небесном,
колебљу се у мору небеса;
волна волну ужасно попире, 
о бријег се ломе обадвије.
Нико срећан, а нико довољан,
нико миран, а нико спокојан;
све се човјек брука са човјеком:
гледа мајмун себе у зрцало! 

А у руке Мандушића Вука

ВЛАДИКА ДАНИЛО
Што је, Вуче? Грдно ли изгледаш!
Виђу да си с крваве пољане,
газио си негђе ватру живу,
и Бог знаде до тебе самога 
је ли ико ту жив претекао;
јер без муке не прскају токе
ни се ломе такви џефердари
те с’ од витке жице саковани.

 ■ Петар II Петровић Његош
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ВУК МАНДУШИЋ 
(мрко рича)

И у боју код бијеле куле 
олова ми токе изломише,
а у раздвој боја крвавога,
најпотоња која пуче турска – 
џефердара држах пред очима –
престриже га, остала му пуста, (плаче) 
по ремику, кâ да трска бјеше!
Више жалим пуста џефердара
но да ми је руку окинула.
Жâ ми га је кâ једнога сина,
жâ ми га је кâ брата роднога, 
јере бјеше пушка мимо пушке,
срећан бјеше, а убојит бјеше,
око њега руке не превијах,
свагда бјеше као огледало;
у хиљаду другијех пушаках
познати га шћаше када пукне.
Па сам дошâ до тебе, владико:
на мору је од свашта мајсторах,
би л’ ми могли пушку прековати?

ВЛАДИКА ДАНИЛО
Мрки Вуче, подигни бркове 
да ти виђу токе на прсима,
да пребројим зрна од пушаках
колика ти токе изломише!
Мртву главу не диже из гроба
ни прекова бистра џефердара. 
Здраво твоја глава на рамена,
ти ћеш пушку другу набавити
а у руке Мандушића Вука
биће свака пушка убојита!

(Вла ика ус а е и а е Ман ушићу из о аје своје је ан обар 
џефер ар.)

потоњи – последњи
ремик – ремен, каиш

  Извор: П. П. Његош, Горски 
вијенац, критичко издање 
с коментаром, приредио 
Никола Банашевић, 2. 
издање, Београд, Српска 
књижевна задруга, 1978.

 ■ Споменик Његошу у 
Андрићграду
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РАД НА ТЕКСТУ

Размисли о томе у каквој атмосфери владика Данило и игуман 
Стефан празнују Бадње вече. Повежи атмосферу празничне 
веселости са одлуком о почетку борбе. На каквим основама 
гради слику света мудри и искусни игуман? Шта је све међусобно 
супротстављено у природи и космосу? Размисли о томе због чега је 
свет у говору игумана Стефана представљен као вечито поприште 
сукоба добра и зла. Уочи, издвој и протумачи стилска средства 
којима је песник представио основну филозофску концепцију света, 
природе и човека. Објасни функцију анафорског понављања израза 
„у њ ратује…” Размисли о томе у којој мери мудре беседе игумана 
Стефана дају филозофску дубину и мисаоност Његошевом делу. 
Шта је света дужност човекова у таквом страшном поретку ствари 
и појава у свету? Повежи ове мудре мисли са игумановим ставом о 
неопходности отпочињања борбе против потурица. 
Због чега је Вук Мандушић невесео? За чим он најпотресније жали? 
Којим ре чима владика Данило пропраћа даривање новог џефердара 
храброме јунаку? Размисли о разло зи ма због којих је благослов 
владике Данила ушао у пословичну употребу. Протумачи симболику 
оваквог завршетка Горског вијенца.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Идући трагом ритуалних радњи, намеће нам се и питање зашто 
је прва појава кола управо на гувну. Узмимо коло као синоним Сунца 
(по свом облику и окретању), то јест невербални облик магијске радње. 
У свом најдубљем значењу коло ’својим кружним обликом сакупља и 
омеђује читав сплет значења’. Оно је у функцији ритуалног ослобађања 
од демонске силе која играњем бива сатерана у земљу. (…) Играње на 
гувну асоцира на сусрет две супротности, два принципа, два опредељења, 
светлост-тама, добро-зло, божанско-хтонско. Ако је гувно хтонско, 
сеновито место, онда самим играњем на њему почиње ритуална борба 
пред чијом се одлуком ломи владика Данило.” 

(Валентина Питулић, Трагом архетипа (од усмене ка писаној речи), одломак)

1.  

2.  
3.  
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О композицији Горског вијенца
„Основна нит радње преузета из народне песме-хронике, мотив о 

истрази по ту ри ца у Његошевом спеву рашчлањен је на низ призора из 
којих су изо ста вље ни елементи на ра тив ног везивног ткива којим су ти 
призори били везани у це ли ну. Ње гош је у композицији Горског вијенца 
задржао у основи хро но ло шки по ступак низања појединих епизода 
каракте ри сти чан за еп ску пе сму, дакако, на једном вишем уметничком 
нивоу, али без дубље уз рочно-последичне везе, ако се изузму прозна 
објашњења. Певања Кола представљају, у том смислу, ’идеј но-
-композицио ну кичму Гор ског вијенца’ и први моменат у пове зи вању 
појединих епизода у је ди нствену и заокружену целину дела”. 

(Јован Деретић, Композиција Горског вијенца, одломак).

О стиху Горског вијенца
Знатне су раз лике између Његошевог и гусларског епског десетерца, 

посебно када је реч о ри тми чкој и се ма нтичкој функцији једно сложних 
речи на почетку стиха, нетипи чних за ус ме ну еп ску песму, ти па крв, крст, 
чест, траг, затим у примерима инвер зи ја, оп ко ра чења, поме рања цезуре 
иза шестог слога и др. Његошев је десетерац по ритму и инто на цији зна тно 
„ди на ми чни ји” у односу на гу сларски епски десетерац. 

(Вељко Петровић, Његошев стих, одломак)

Његош као трагични јунак косовске мисли

„Његош је прототип косовског борца. И као песник, и као владалац, 
и као човек, он је чисто оличење ко совске борбе, пораза и несаломљиве 
наде. (…) Тврђено је да се реч Косово поред речи Бог најчешће по мињу 
у Горском вијенцу. Али нису само мисао и поезија предели за косовску 
традицију. Она је за Ње гоша живот сам…”

(Иво Андрић, Његош као трагични јунак косовске мисли, одломак)

О драмској структури спева
„У теоријском контексту то значи да су песничка огледања у епској 

форми у време романтизма на известан начин отворила простор 
за могућу обнову античког жанра трагедије, односно за креативно 
уобличавање релативно новога жанра романа. (…) Његош је, међутим, у 
Горском вијенцу отишао корак даље, уметнички представљајући своје 
’историческо собитије’ и дословно у драмској форми и дајући му, тако, 
трајно транспарентан облик што сведочи о амбивалентном покушају 
естетизованог ’фиксирања’ једног ’истргнутог’, епски значајног ’одсечка’ 
националне историје у захтевном и рестриктивном жанровском ’калупу’ 
који не оставља много простора занатској комотности или импровизацији.” 

(Тихомир Брајовић, Идентично различито: Компаративно-имаго ло шки оглед, 
одломак)

 ■ Насловна страна првог 
издања Горског вијенца
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ЗАНИМЉИВОСТ

О Његошевом школовању
„Сима остане на Цетињу. Раде и још неколико младих Црногораца 

постану његови ученици. Симина школа није имала означеног часа и 
места. Његова наука, као и васцели његов живот нису имали никаква 
система. Као Платон, он је своје ученике учио шетајући по зеленим 
ливадама и у хладовини испод гранатих дрвета. Каткад у десет минута 
говорио је: о грчким боговима, о сејању кромпира, о Круговој филозофији 
и о Хајдук Вељку. Причао им је о јунацима из старог времена као да су 
јуче живели, као да се с њима лично познавао. Ученици његови радо су га 
слушали. Он је био њихов друг и пријатељ. Гусле, песме, гађање из пушака 
биле су њихове заједничке забаве. Заједно су са својим учитељем трчали, 
скакали, бацали камена с рамена и рвали се. То су биле спартанске игре, 
које крепе дух и тело, које уздижу јунаштво…” 

(Љубомир Ненадовић, Писма о Црногорцима, одломак) 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Петар II Петровић Његош, рођен 1813. године у селу Његушима, 
на падинама Ловћена, као Раде Томов Петровић. Његов стриц 
митрополит Петар I Петровић довео га је око 1823. године са Његуша у 
манастир на Цетињу. Синовчево образовање поверио је, између осталих, 
своме секретару, познатом српском песнику Сими Милутиновићу 
Сарајлији. Митрополит Петар Први умро је у дубокој старости 1830. 
године, претходно у тестаменту одредивши седамнаестогодишњег Рада 
То мова Петро ви ћа за свога наследника. Тако је Његош, закалуђеривши 
се, постао духовни и световни го сподар Црне Го ре. Управљао је Црном 
Гором мудро и разложно, суочен са бројним тегобама и не да ћа ма које 
су му вре ме и владарски позив обилно доносили. У решавање тешких 
друштвених и др жа вних питања Црне Горе унео је хума нистичке назоре 
свога песничкога позива, слободарску традицију свога народа и знатно 
европско об разовање, које је у међувремену стекао. И по ред кратког 
живота и немогућности да се због владарских оба веза у потпуности 
посвети књиже вни чком по зиву, постао је једна од најзнаменитијих 
фигура европског романтизма. Делима као што су Горски вијенац и Луча 
микрокозма стекао је изузетно место у историји српске и црногорске 
књижевности. Умро је 1851. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

драмски спев, 
истрага потурица, 
романтизам, 
историја, драмски 
елементи, херојска 
етика

 ■ Петар II Петровић Његош
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Неси, бреже, чудо ти за око, 
не дижеш се до неба високо, 
неси гора умилнога латка, 
кад ко шеће да је шетња слатка, 
ни се вода са камена слива, 
кад ко легне да слађе почива, 
а ко тражи за весеље цвеће — 
заман тражи, ту га наћи неће. 
Неколико овде је дрвета, 
ал' де расту, то су места света,  
њи је тужно посадило доба, 
свако с' вије више једног гроба, 
по гробови трава обилата, 
на декоме цвећа умиљата, 
ко зна кога гроб овај покрива, 
можда цветак ту какав почива, 
па је цвеће поитило амо 
да се самцит братац не би тешкô, 
веће мирно у гробници лешкô. 
Спавај, брате, ту санак слађани,  
кити, цвеће, гроб њему лађани, 
та све му је можда овог света 
уграбила ова рака клета, 
та од свију његови милина 
сада њему остала једина, 
све нестало, све га је издало, 
ти једино верно му остало, 
млого тео, млого започео, 
час умрли њега је помео, 
место данка спустила се тама,  
место славе тебе има сама, 
ти си понос, ти си цела дика, 
ти му слава можда свеколика. 
А ти, брате, крока веселога, 
кад туд минеш, де сети се тога, 
па уздани, па сузицу проли, 
цвет не дирај, веће ајде доли, 
не кидај га, тако т' бога, брате, 
друго цвеће тамо цвати за те, 

ајд' ти тамо, а ја ћу онамо  
де без цвећа трава расте само, 
без дрвета, без икаква жбуна — 
два, три крока — ето мене туна. 
Ведро небо онде нада мноме, 
брдо травно овде пода мноме, 
околине око мене миле, 
да ништа се несте промениле! 
Ја ту стојим, око душе моје 
слатки часи умиљато с роје, 
око пламти, срце јаче бије  
који часак да споменем прије?! 
Кратко је доба, ето иде вече, 
злаћано сунашце већ западу тече, 
тавна ће нојца скоро овде бити, 
па ће ми драго све тамом обвити. 
О стани, сунце, стани, не заоди, 
бела дана собом не одводи, 
да погледим сва местанца редом 
још једанпут млађаним погледом, 
часе млоге дено своји лета  
кâ у рају весело прошета. 
Ој, Карловци, место моје драго,
ко детенце дошао сам амо,
игра беше једино ми благо,
слатко зва’ ја мед и смокву само.
Дете мало – голушаво ’тиче,
дође ’тиче, па се ту навиче,
овде, овде, ’де криоце мало
први пут је сретно огледало,
испочетка од гране до гране,
од дрвета једног до другога,
док је смело сетити се стране,
сетити се неба високога,
док је могло крила своја лака
небу дићи тамо под облака.
Под небо се диго ’тић и сада,
ал’ весео није ко некада;
гледа доле, реку, врело, луга,

Бранко Радичевић

Ђачки растанак 
(одломци)
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палошина – дугачки 
мач

жиће – живот

дрва, жбуне, горе и врлети,
па му с’ чини да толико друга,
до толико успомена свети’,
с кима дане прелепо пробави,
па и’ сада мора да остави.
Тешко му се, тешко раставити, –
али шта ће када мора бити.
За њи’ срце њему младо туче,
aли нешто на далеко вуче,
oн не може више одолети,
па се вине и у свет полети.
Ој Карловци, лепо л’ живе’ туде,
ал’ што мора бити нека буде, –
та и мене нешто даље вуче,
ево пружам свога раја кључе.
Па када би’ имо каку жељу,
једну б’ имо само али вељу:
кад би тако смањио се туди
да те могу притиснут на груди,
та на груди и на своја уста, –
ох, жељице, ала си ми пуста! 
Лака песмо, ’оди у помоћ,
јера ено већ је близу ноћ,
де пригрли, песмо, моја снаго,
па изљуби све мило и драго!
Сунце јарко, та колико реда
тако тебе ја седати гледа’!
Гледа’ твоје големе красоте,
пун радости и веље милоте,
гледа’ тамо, па мисли’ назада,
како красно бијаше некада.
Осети’ се српске царевине,
српске славе, српске госпоштине;
oсети’ се последњега доба,
та краснога на Косову гроба.
Збогом, сунце, на западу јасно,
ал’ за гору заилазиш красно!
Тако красно и у таке славе
јуначке су тада пале главе,
угледо се један на другога,
попадао један крај другога,
та рад оне красне домовине
не жалио нико да погине.
Ти већ зађе, небо је црвено,
као да је крвљу обливено.
Ао, сунце, као небо ово,

тако беше црвено Косово
од србињски’ тешки’ палошина,
крв с’ отвори ка’ морска пучина,
дивно л’ је тада Србаљ био,
дивно л’ сваки главу заменио,
дивну л’ крвцу злотворску пролио,
у њој данак дивно утопио.
Ој сунашце жића мог убаво,
када зађеш, о зађи крваво,
сред копаља, звеке и мачева,
зађ’ за гору душмански’ лешева,
ко што онда тим јунаком зађе, –
та шта море јоште бити слађе!
Сунце зађе, а спушта се тама,
на небу је Вечерњача сама,
небо ведро, а река се чиста
тамо-амо у пругама блиста,
ој Дунаво, о ти реко силна,
ала си умилна!
Колико сам пута превесео
са друговим’ у лађицу сео,
за’ватио веслом и десницом,
отиснуо с’ водом и матицом,
ни се буре, ни громовне буке
поплашиле поуздане руке,
кад гром рикну, када муња севну,
тада, млађан, понајслађе певну’,  ■ Љубица Сокић, 

Сремски Карловци
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север дува, водом пољуљива,
вода бурна у чун запљускива,
вал за валом у часак нагрну,
лати чамац, па га и преврну,
све у воду – ао красне муке!
шчекасмо се на ноге и руке,
па за часак, ето, браћа луда
догрцаше до брега и пруда.
Млого ли се тако кадикада
у се глава поуздала млада, –
тело чило, а умешна рука,
сретно сам се ја увек извука’;
jа сам теби младо тело предo
кано оцу своме што би чедо,
јер да ’теде, могаше ме једном
руком својом задржати ледном,
та кад, оно, у води, неука,
до’ватила та самртна мука,
кад се вода нада мноме склопи,
ој Дунаво, ти ме не утопи!
Ти ме диже, при’вати обала,
зато теби до небеса фала, –
реко’ онда, па ћу и свакада,
али збогом остај мени сада!
Виногради, збогом умиљати,
збогом, грожђе, нећу те ја брати,
ао бербо, тебе жалим клету,
та шта лепше од тебе на свету?
Ко тебека никад не видео,
шта је јоште сиротан видео?
Ао брацо, амо у то доба
дођи, види, чуј, па ’ајд у гроба!
Зора зори, све поустајало,
па с’ уз брдо весело нагнало,
Свирац свира, пушке попуцују,
моме поју, момци подвикују. – 
Јоште мало, ето винограда,
гледај сада убавога рада:
бери, носи, час доле, час горе,
момци кликћу, а песме се оре.
„Живо, живо!” један другог кори,
живо с’ ради, ал’ нико с’ не мори:
гледни само после ује сваке,
гледни, само оне ноге лаке,

та тек што се свирац чује,
већ у колу с’ поскакује,
Коло, коло, свирац свира,
нога земљу не додира.
„Ситно, брате, ијујују!”
момци чили подвикују.
Свирац свира,
не да мира,
а још више девојчице,
њине очи и ножице,
Деде, брате, ијујуј!
де поскочи, не лудуј!
Ко би, јако, момак био
па се не би помамио!
Ао селе босонога,
зла ти маја до зла бога,
не дала ти чарапица
Ни лагани’ папучица,
да учиниш клепа-клапа – 
за тобоме, душо, скапа’.
Охо, селе, вита стаса,
држ’ се браци око паса,
коловођа колом вија,
коло лети, зној пробија.
Коло, коло, наша дика,
пушка пуца: цика, цика!
Па све тако, пуцај, бери,
певај, играј до вечери,
а кад сунце веће седа,
бесна момчад још се не да,
иде кући, подвикује,
пуни пушке, попуцује,
свирац свира, мома поје:
„Коловођа, злато моје!”
Па у крчму, те до зоре,
коло игра, песме с’ оре,
а у зору с’ зајухуче,
удри опет ка’ и јуче.
Збогом, песме, збогом, коло,
збогом, момци наоколо,
збогом, кито мома млади’,
збогом, грожђе, збогом, виногради!
Збогом, горе, места моја слатка, 
Пуна липа и дебела латка, 
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пуна тица, пуна јагодица, 
јагодица, прелепа ђурђица; 
збогом, доле, збогом мирисаве 
пуне оне љубице убаве; 
збогом и ви по њима извори, 
веља сласти када жеца мори; 
збогом остај, убаво Белило,  
ти ми беше увек место мило, 
свуд по теби деклице, танане, 
свака од њи лака кâно лане, 
лица бела па мало румена, 
сукња борна дивно придевена, 
сунце сјаје са небеса златно, 
моме шећу па ми беле платно, 
сунце сјаје, лице одсјајује, 
сукња с' дигла, нона провирује, 
ао лишце, ао ноно бела,  
кога не би ти овде занела? 
Сунце јарко, јаче сјати нагни, 
па им лице, па им ноне смагни. 
Сунце јарко зашло већ одавна, 
очо данак, дошла нојца тавна, 
моме платно давно покупиле, 
па с' одавде мене изгубиле, 
све ми мило нојца расплашила, 
што не могла, у таму завила, 
нигде трага од дана бијела,  
црна нојца сасвим преотела. 
Ал' опета чини се менека 
као бела да зорица зори, 
тице поју, горе стоји јека, 
а крај мене поточић жубори; 
ја се шетам, дружина са мноме, 
ми идемо Стражилову томе, 
под ногама она росна трава, 
а са стране брда мирисава, 
а овде се поток пошалио  
па нам пута младим препречио, 
преко њега скачемо лагани, 
и ево нас на другојзи страни, 
а одавде све још убавије: 
како само долина се вије, 
како гора подигла се густа, 
а по гори све та липа пуста, 

липа цвета, цветићи миришу, 
а уз мирис ветрићи уздишу, 
а уз ветрић коси покликују,  
уз косове браћа подвикују: 
„Ао данче, ала си ми бео! 
Још би дуго гледати те тео, 
ал' кад ми се веће смрћи мора, 
нек се смркне измеђ ови гора, 
ту нек ми се ладна копа рака, 
ту ће мене земља бити лака.“ 
Па потрчи бистроме извору, 
па довати ту липову кору, 
па се напиј водице лађане,  
па убрзај те ноге лагане, 
удри гором, по стењу се вери, 
па јагоде, па цветиће бери. 
Збогом остај, красно Стражилово, 
млоги те је у звездице ковô, 
млоги рече: „Ао рајска слико!“ 
Ал ко ја те рад не имô нико. 
(...)

 ■ Миливоје Мауковић, Бранко и вила
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Коло, коло 
наоколо, 
виловито, 
плаовито, 
наплетено, 
навезено, 
окићено, 
зачињено, 
брже, браћо, амо, амо  
да се скупа поиграмо. 
Србијанче, огњу живи, 
ко се тебе још не диви! 
Рваћане, не од лане 
одувек си ти без мане! 
Ој Босанче, стара славо, 
тврдо срце, тврда главо, 

тврд си као кремен камен, 
де станује живи пламен! 
Ао Еро, тврда веро,  
ко је тебе јоште терô? 
Ти си кано итра муња 
што никада не покуња. 
Ао Сремче, гујо љута, 
сваки јунак по сто пута! 
Црногорче, царе мали, 
ко те овде још не фали? 
Мачем бијеш, мачем сечеш, 
мачем себи благо течеш, 
благо турска глава сува, 
кроз њу ветар горски дува. 
Ој соколе Далматинче, 
дивна мора дивни синче! 
Ој ти красни Дубровчане, 
наш и данас бели дане, 
та са песме из старине 
пуне славе и милине! 
Ој Славонче танани! 
Банаћане лагани! 
Ој Бачвани, здраво, здраво,  
ко ј' у песми већи ђаво! 
И ви други дуж Дунава, 
и ви други де је Драва, 
и сви други тамо, амо, 
амо да се поиграмо! 
Ватите се кола тога, 
од вишњег је оно Бога: 
руком држи братац брата, 
близу срца њега вата. 
Свирац свира, 
срце дира, 
рука с' диже на посао, 
да л' ће коме бити жао? 
Нога лупа, диже пра, 
наоколо свуда стра. 
Нога лака, срце здраво, 
коло лети, коло ђаво, 
Поскочица ђаволица, 
што је тела, то и смела, 
ал' је жеца одолела.  
Ој ти секо 
кâно млеко 
белолика, 

 ■ Споменик Бранку Радичевићу на 
Стражилову
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кâно винце руменика, 
кâно паун поносита, 
кâно јела, селе вита, 
амо брже па наточи, 
да ти браца боље скочи, 
амо, селе, а за Бога, 
видиш е сам изнемогâ,  
тако, злато, тако, тако, 
сад је коло играт лако, 
амо, чедо милооко, 
дај да т' љубне браца око. 
Она бежи — за њом с' вини, 
љубни, брате, пипни, штини, 
така игра, шала така 
таман, брате, за јунака! 
(...)
Али веће учестали петли, 
ето веће де се зора светли, 
дан се бели на истоку спрема, 
мене станка више овде нема. 

Одо, браћо, збогом мени сада, 
збогом, браћо, можда за свакада! 
Сећајте се мене, друга свога, 
сећајте се красна доба тога, 
ох заклетве оне дивне, свете, 
браћо мила, заборавит нете,  
ње с' сећајте увек и свакада, 
мене млада само кадикада, 
само онда кад чашу узмете, 
па весели до дна испијете, 
тада само, тада веселога 
сетите се, браћо, друга свога, 
каж'те само макар у памети: 
млогу л' с нама он осуши клети! 
То је доста, ја не тражим више, — 
збогом, браћо, мила и сувише,  
били живи, весели и здрави 
никада вас ја не заборави. 

РАД НА ТЕКСТУ

1. Шта је тема поеме Ђачки растанак? На којим се мотивима она 
гради? Која осећања буди сусрет лирског субјекта с Карловцима? 

2. Пронађи мотив прве целине овог одломка. На ком месту се налази 
лирски субјект? Протумачи његову функцију у песми и пронађи 
стихове који представљају Бранков епитаф. Да ли је предвидео 
своју судбину?

3. Анализирај промене расположења лирског субјекта у поеми. Испитај 
значење мотива косовских јунака у структури поеме.

4. Како лирски субјект доживљава Дунав? Шта је изазвало младићев 
пад у реку? Анализирај стихове који говоре о његовој борби с реком. 
На који начин он тумачи своје избављење из Дунава?

5. Анализирај песничку слику бербе у винограду. Одреди функцију 
кола у поеми. Испитај стих и промене ритма и доведи их у везу са 
значењским слојем. Које књижевне врсте препознајеш у поеми?

6. Пронађи и прочитај стихове у којима песник изражава љубав према 
животу и животну радост. 

7. Пронађи деминутиве и хипокористике у поеми и објасни њихову 
улогу.

 ■ Бранко Радичевић
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8. Шта за песника значи Стражилово? Коју жељу исказује и зашто? 
Пронађи те стихове. 

9. Прочитај стихове који се односе на друго коло. Ко је све у том колу 
и које особине има свако од њих? Прочитај текст Из ризнице речи 
О поезији Бранка Радичевића, Павла Поповића, и протумачи значај 
тих стихова.

 ■ Споменик Бранку 
Радичевићу испред 
Карловачке гимназије

ПОЈМОВНИК

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. Обраћање је увек директно и 
у вокативу. Аутор употребом апострофе наглашава блискост и 
непосредност у изражавању и дочарава свој однос према ономе о 
чему пева.

„Ој, Карловци, место моје драго,
ко детенце дошао сам амо,
игра беше једино ми благо,
слатко зва’ ја мед и смокву само.”

(Бранко Радичевић, Ђачки растанак)

Анафора је понављање истих речи на почетку узастопних 
стихова у песми. Заступљена је у народној и у ауторској поезији. 
За разлику од народне песме, у којој анафора има улогу и у 
компоновању и у структури песме и представља вид поетског 
начина изражавања народног певача, у ауторској поезији анафором 
се посебно наглашава и проширује значење речи које се понављају.

„Збогом, песме, збогом, коло,
збогом, момци наоколо,
збогом, кито мома млади’,
збогом, грожђе, збогом, виногради!”

(Бранко Радичевић, Ђачки растанак)

Дитирамб је првобитно била химна испевана у част бога 
Диониса. То је била свечана хорска песма праћена музиком и игром. 
Сматра се да постоји блиска повезаност између дитирамба и грчке 
драме. Данас се под дитирамбом подразумева лирска песма у којој 
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се описује лепота природе и опевају радост, срећа и опчињеност 
животом. 

Елегија је лирска песма прожета тужним (сетним) 
осећањем и расположењем. Лирски субјект осећа бол 
за изгубљеним драгим бићима, чежњу за прохујалом 
младошћу и прошлим временима, тугу за несталом 
љубављу и завичајем. Прве елегије, настале су у античкој 
Грчкој. То су биле тужбалице у дистиху, које су певане 
уз пратњу фруле. Славиле су умрлог јунака, храбриле и 
тешиле оне који су преживели. Тада се елегијом звала 
свака песма написана у елегијском дистиху, строфи од 
два стиха где је први хексаметар, а други пентаметар. 
Није сасвим јасно како се временом овај назив одомаћио 
за сваку песму тужне садржине, с обзиром на то да у 
најстаријим сачуваним елегијама (8. и 7. век старе ере) 
не преовлађује сетно расположење. Најпознатији писци 
елегија у светској књижевности су Гете, Шилер, Пушкин, 
Љермонтов. Код нас Бранко Радичевић, Јован Јовановић 
Змај и други.

Епитаф - првобитно натпис на нечијем гробу, у 
стиху или у прози, у којем се сажето описују покојникове 
особине, заслуге, жеље и смрт. Често има филозофски 
или дидактички карактер, а понекад је писан и у 
шаљивом тону. Епитаф су писали и познати писци, а 
неки и себи самима за живота. Код нас се као термини за 
епитаф срећу и надгробница и осмртница. 

Поема је дужа песма или прича у стиху. Подразумева 
специфичан сиже, који обрађује трагичну судбину појединца 
(несрећна љубав или злехуда породична судбина); изразиту 
емоционалност и лирску обраду приповедне грађе. У жанровском 
смислу садржи елементе лирског, епског и драмског. Као засебна 
књижевна врста, појављује се у романтизму, пре свега захваљујући 
Бајроновим причама у стиху. Карактерише је испрекидана нарација, 
повишена реторичност, метафоричност израза. Термин се користи 
искључиво у словенским језицима. Дели се према тематици на 
романтичарску, социјалну, сатиричну и сл. У 20. веку се овим 
термином означава свака дужа песма, без обзира на њен садржај и 
структуру.
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ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

(...) Коло показује исте особине. "коло, коло, наоколо" уводни је стих 
који прецизује ритам и издваја засебну главу. Одмах је позив у коло: "брже 
браћо...", и једно по једно племе или покрајина улази унутра. Карактеристике 
нису свакада Бог зна како тачне:  не знам зашто би Сремац био "гуја љута"; 
нити су имена увек казана како треба: "Ера" место бољега: "Херцеговац"; а 
ни фигуре понекад нису најбоље: "муња која никада не покуња" - али те се 
појединости губе према главноме. Главно је било начинити српско коло, и 
одиста сав је српски род обухваћен; српски, не југословенски, и оно "Рваћане, 
не од лане" у којем наши Хрвати налазе да је Бранко и њих поменуо, не значе 
Хрвата него Хрваћанина тј. Србина из Хрватске; Бранко је у једној песми 
(Јуриш Србе) платио свој дуг Хрватима: "Пружи руку, пруж' Хрвату, пружи, 
Србе, своме брату". Главно је још било дати карактеристику сваког племена и 
у целини она је дата добро; као примери могу послужити Србијанац, Црногорац 
итд. Дата је и изразито: слике су живе, често; понављања - "тврдо срце, 
тврда главо...", или: "мачем бијеш, мачем сечеш..." - дају извесну одсечност; 
богатство сликова и алитерација такође је ту: - "наплетено, навезено, окићено, 
зачињено"; или: "кремен камен... живи пламен"; ритам кола тако исто, и који 
варира каткад: седмерац место осмерца. Уз то има и једна књижевна црта. 
У Дубровчанину који је чувен "са песме са старине", Бранко је учинио алузију 
на дубровачку књижевност, која је у његово време почела да се открива и за 
коју је примећено да је имала неког далеког одјека у његовој поезији. Иначе, 
цело коло са својим брзим поменима, са својим плесачким ритмом, одговара 
општем карактеру песме, другог дела њезина. (...)

Павле Поповић, О поезији Бранка Радичевића

 ■ Бранко Радичевић

ЗАНИМЉИВОСТ

Нa нajстaриjeм тргу у Вукoвaру, нa углу улицa др Фрaњe Tуђмaнa и Змajeвe, нaлaзи 
сe згрaдa "Maгaзe Mихaјлoвић - рoднa кућa мajкe српскoг пeсникa Брaнкa Рaдичeвићa, 
Ружe Mихaјлoвић-Рaдичeвић". Oвa грaђeвинa у бaрoкнoм стилу изгрaђeнa je крajeм 18. 
вeкa, a у влaсништву пoрoдицe Mихaјлoвић je oд 1780. гoдинe. У тргoвини je пoстojaлa 

и првa српскa читaoницa-библиoтeкa у Вукoвaру, у кojoj су сe чувaлe 
књигe и читaлa штaмпa кoja je пристизaлa из Бeoгрaдa, Срeмских 
Кaрлoвaцa, Пeштe и Бeчa. Нa Спaсoвдaн 1822. гoдинe у сaбoрнoм хрaму 
"Свeтoг Никoлaja" у Вукoвaру Ружа се удaje зa Teoдoрa Рaдичeвићa, 
цaринскoг службeникa и вeликoг српскoг књигoљупцa. Teoдoр je 
биo лeп и урeдaн, блaгe и мирнe нaрaви, дoбaр и рaзумaн чoвeк. Из 
тoг брaкa рoдићe сe, 15. марта 1824. гoдинe у Слaвoнскoм Брoду син 
Aлeксиje Рaдичeвић, кaсниje сaмoпрoзвaн у Брaнкo. Сa пoрoдицoм сe 
Ружa сeљaкaлa пo нeким дaлeким и мaлим мeстимa и нe знa сe дa ли 
je икaдa пoнoвo дoшлa у Вукoвaр. Крхкoг и нeжнoг здрaвљa, рoдилa 
je joш двoje дeцe Стeвaнa и Aмaлиjу. У кући Mихaјлoвићa тoкoм 1837. 
и 1838. гoдинe бoрaвиo je и Вук Стeфaнoвић Кaрaџић. У Вукoвaру je 

 ■ Родна кућа Ружице 
Михајловић Радичевић
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Бранко Радичевић је рођен 1824. године у Славонском Броду. 
Основну школу је завршио у Земуну. Гимназију је похађао у Сремским 
Карловцима и Темишвару, а права је студирао у Бечу. Познанство са 
Вуком Караџићем и боравак у Бечу подстакли су његов стваралачки рад. 
Припадао је групи песника и филолога који су се залагали за увођење 
народног језика као књижевног, такозваном Бечком књижевном кругу. 
Његова прва збирка песама објављена је 1847. године на народном језику.  
Преминуо је у двадесет деветој години од туберкулозе у Бечу 1853. године. 
Његова жеља да почива на Стражилову испуњена је 1883. године, када су 
његови посмртни остаци пренети из Беча.

имao мнoгo идejних истoмишљeникa и искрeних приjaтeљa. Jeдaн oд њих, 
Aдaм Дрaгoсaвљeвић, вукoвaрски учитeљ, први je пoздрaвиo Вукa штo 
je Србe увeo у Eврoпу. Tу су joш Jустин и Ристa Mихaјлoвић, кao и Joвaн 
Гaврилoвић кojи je чeстo писao писмa Вуку. Сaм Вук je писao: "Ja знaм, 
дa ни у кaквoм мjeсту нaрoдa нaшeг нeмaм вишe тaкoвиjeх приjaтeљa 
кao у Вукoвaру." Нa рoднoj кући Ружe Mихaјлoвић-Рaдичeвић, Скупштинa 
oпштинe Вукoвaр je 1964. године пoстaвилa спoмeн плoчу. На плочи је 
писало: "У овој кући угледног вуковарског грађанина, трговца и публицисте 
Јустина Михајловића 1800-1840 боравио је чешће Вук Ст. Караџић 
који је у "рату за српски језик и књижевност" у Вуковару имао најбоље 
пријатеље, присталице и најтврђи бедем. Овде је рођена и мајка Бранка 
Радичевића Ружа Михајловић 1802-1833. Брaнкo Рaдичeвић je нa путу из 
Бeчa у Срeмскe Кaрлoвцe, Зeмун и Бeoгрaд, чeстo сврaћao у Вукoвaр, гдe 
je дoлaзиo у пoсeту рoђaцимa, уjaку Jустину Mихaјлoвићу и тeтки Кaтaрини 
Пoпoвић. Пoслeдњи пут je дoшao 1849. гoдинe, врaћajући сe из Бeoгрaдa 
у Бeч. Oдсeo je у кући рoђaкa Ђoрђa Пoпoвићa Цeпaкaзa, изнaд сaбoрнoг 
хрaмa "Свeтoг Никoлaja". Пeњao сe и нa тaвaн мaгaзe Mихaјлoвић, дa види 
сoбу гдe му je мajкa рoђeнa. Дaни Брaнкoвoг бoрaвљeњa у Вукoвaру били 
су свeткoвинa зa њeгoвe рoђaкe кao и зa свe житeљe Вукoвaрa. Прeмa 
зaписимa Ристe Mихaјлoвићa, jeднo пoпoднe зaжeлeo je изaћи нa Дoбру 
вoду. С нeкoлицинoм приjaтeљa сeдeћи нa зeлeнoj трaви, нaслaђивao сe сa 
прeлeпoг брдa Дoбрe вoдe прeкрaсним пoглeдoм кojи сe oдaндe нa цркву, 
oкупљeни нaрoд и лиснaтим шумaмa oкићeну дoбрoвoдску oкoлину пружa... 
Нajeдaрeд зaсвирa крaj црквe, у дoлини, гajдaш. Брaнкo сe oсмeхну, устaдe, 
пoзвa рoђaкe дoлe, тe глeдajући млaдeж вукoвaрску у кoлу ухвaћeну рeчe: 
"Вeћ сaмo збoг тoгa, врeднo je дa сaм у Вукoвaр дoшao..." Нa излeтишту 
Дoбрa вoдa, нa мeсту гдe je пeсник Брaнкo Рaдичeвић писao свoje пeсмe 
и дружиo сe сa нaпрeднoм српскoм oмлaдинoм из Вукoвaрa и oкoлинe, 
пoстaвљeнa je спoмeн плoчa. Нa плoчи пишe: "Српски пeсник Брaнкo 
Рaдичeвић, 1824-1853, дoлaзиo je нa Дoбру Вoду у срeћним дaнимa свoгa 
живoтa. Црквeнa oпштинa Вукoвaр. Лeтa Гoспoдњeг 2007."

 ■ Спомен плоча на 
магази Михајловић 
у Вуковару

 ■ Спомен плоча 
на Доброј води у 
Вуковару

КЉУЧНЕ РЕЧИ

поема, апострофа, 
анафора, елегија, 
дитирамб
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Лисје жути веће по дрвећу, 
лисје жути доле веће пада:
зеленога више ја никада
видет нећу!

Глава клону, лице потавнило,
боловање око ми попило,
рука ломна, тело измождено,
а клеца ми слабачко колено!
Дође доба да идем у гроба.

Збогом житку, мој прелепи санче!
Збогом, зоро, збогом, бели данче!
Збогом, свете, некадањи рају – 
ја сад морам другом ићи крају!

О, да те тако ја не љубља’ жарко,
jош бих гледо твоје сунце јарко, –
слушо грома, слушао олују,
чудио се твојему славују,
твојој реци и твојем извиру, –
мог живота вир је на увиру!

О, песме моје, јадна сирочади,
децо мила моји’ лета млади’!
’Тедо’ дугу да са неба свучем,
дугом шарном да све вас обучем,
да накитим сјајнијем звездама,
да обасјам сунчаним лучама …
Дуга била, па се изгубила,
звезде сјале, па су и пресјале,
а сунашце оно огрејало,
и оно је са неба ми пало!
Све нестаде што вам дати справља’ –
у траљама отац вас оставља.

Бранко Радичевић

Кад млидија’ умрети

млидија’ – мишљах

  Извор: Бранко Радичевић, 
Песме, Београд, Завод за 
уџбенике, 1998.
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РАД НА ТЕКСТУ

Којим осећањима је обузет лирски субјект у песми Кад млидија’ 
умрети? О чему он размишља док посматра пожутело лишће? До 
какве спознаје долази? Шта га посебно узнемирује? Запази стих у 
првој строфи. Шта је његовом краткоћом истакнуто?
Запази деминутиве којима се лирски субјект опрашта од живота. 
Објасни њихову уметничку улогу. Шта се постиже употребом 
анафоре у тој строфи?
Којим стилским средством се постиже сугестивност у опраштању 
у четвртој строфи? Којим мотивима се сликају лепоте живота и 
природе? Анализирај симболику стиха Мог живота вир је на увиру.
Зашто је туга лирског субјекта појачана када размишља о својим 
песмама? Објасни зашто је опроштај од живота за лирског субјекта 
истоветан са опроштајем од песама. Уочи паралелизме у четвртој 
и петој строфи. Какво је виђење поезије лирски субјект исказао? 
Протумачи вишезначност мотива дуге, звезданог сјаја и сунчевих 
зрака. Шта њихов нестанак најављује?
Откриј и протумачи основне мотиве у песми Кад млидија’ умрети 
Бранка Радичевића. Издвој доминантна изражајна средства у 
песми.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Цела природа замире, вене; лишће на дрвећу жути и опада, 
дрвеће постаје голо. Не, песник не говори тако! Он не гледа тако 
равнодушно на умирање природе. Он је врло узбуђен зато што га 
то умирање подсећа на још једно умирање, на његову смрт. Он 
предосећа да више неће жив дочекати поновно буђење природе, 
поновно зеленило дрвећа. И у том узбуђењу он друкчије говори 
него што бисмо ми говорили у обичном говору. (…) Уместо „Ја више 
никада нећу видети зеленог лишћа” песник је испретурао речи у 
реченици, али то је учинио тако да је његов израз постао јачи и 
дирљивији. Пре свега, оно што је сад његова највећа жеља, која се 
никада више неће остварити, то је да поново види зелено лишће. 
Зато он и ставља ту реч на почетак стиха: на њој је и тежиште 
песникове мисли и осећања. И не само то. Појам зеленила је ту 
толико значајан да песник изоставља реч лисје, изражава се 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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елиптично. А пошто су у овој реченици (мисли) значајни и сви 
остали појмови: никада и видет, песник је нашао начина да и њих 
истакне ломећи реченицу на два стиха: тако је никада дошло на крај 
стиха, а видет нећу је испунило читав следећи стих. Песник је на 
тај начин свим речима у овој реченици дао извесну тежину, значај; 
преламањем реченице у два стиха постигао је необичан утисак: 
изненадио нас, потресао и узбудио. Из овога видимо да је једна 
од честих особина песничког језика поремећеност реда речи или 
реченица, такозвана инверзија.

Шта се у ствари постиже инверзијом речи и реченица? Постиже 
се то да се мења реченички акценат, интонација. Та промењена 
интонација наступа као последица песниковог емоционалног стања 
и изазива и код нас читалаца исто или слично расположење.”

(Д. Живковић, Теорија књижевности са теоријом писмености, одломак)

ПОЈМОВНИК

Леонинска рима је врста римовања речи у једном стиху. Реч 
пре цезуре (паузе) римује се с последњом речју у стиху. За стих у 
којем се јавља леонинска рима каже се да је леонински.

„Дође доба да идем у гроба.”
     

                                                           

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Чeтврт вeкa нaкoн Брaнкoвe смрти у Бeчу пoкрeнутa je идeja o прeнoсу 
њeгoвих зeмних oстaтaкa нa Стрaжилoвo и тo je биo рaзлoг дa Змaj 1877. 
гoдинe нaпишe пeсму Брaнкoвa жeљa:

Леонинска рима је врста римовања речи у једном стиху. Реч
пре цезуре (паузе) римује се с последњом речју у стиху. За стих у
којем се јавља леонинска рима каже се да је леонински.

„Дође доба да идем у гроба.”

Ја познадох што несам познав’о,
први санак ја сам већ одспав’о,
први санак гробовања мога,
први санак мира вечитога.
- Прелетела летом врх менека
половина половине века,

  Литература: Павле 
Пoпoвић, Прeдгoвoр 
Пeсмaмa Б. Рaдичeвићa, 
Бeoгрaд, Акциона 
штампарија 1924; Књигa 
o Брaнку, Бeoгрaд, 
Ново поколење,1953; 
Mилан Дeдинaц, Брaнкo 
Рaдичeвић у oквиру свoг 
врeмeнa, прeдгoвoр 
Пeсмaмa Б. Рaдичeвићa, 
Бeoгрaд-Нoви Сaд, СКЗ, 
Матица српска,1964; 
Исидора Сeкулић, 
Б. Рaдичeвић лирик, 
Сaбрaнa дeлa Исидоре 
Сeкулић, књ. V, Нoви Сaд, 
Матица српска,1964; 
Зоран Mишић, Брaнкo и 
ми, у књизи Рeч и врeмe, 
Бeoгрaд, Нолит, 1953; 
Mилан Кaшaнин, Измeђу 
oрлa и вукa, у књизи 
Судбинe и људи, Завод 
за уџбенике и наставна 
средства, 2004.
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КЉУЧНЕ РЕЧИ

елегија, 
леонинска рима

ЗАНИМЉИВОСТ

Радичевићева песма Кад 
млидија’ умрети објављена 
је у постхумно приређеној 
збирци коју је песников 
отац приредио 1862. године. 
Оригиналан рукопис песме 
није пронађен, али је откривен 
рукопис једне варијанте 
песме, настао током 1845. 
године.

а ја лежим у далеком крају,
у туђини, туђем завичају.
(...)
Туђа рака ледена је рака,
туђа земља никад није лака,
у даљини мучно ли се лешка,
туђина је и мртвацу тешка.
Хај, Србине, а мој живи брате,
задркћем се кад помислим на те!
Српска момо, селе моја мила,
ти ми неси гроба ни видила,
та ни гроба, ни на гробу цвета -
туђа нога по њему се шета.
Српски доли, пуни рајска цара,
српске горе, жељо моја стара,
и потоци што жуборе туђи,
мртво срце још за вама жуди, -
за потоком , за зеленим лугом,
за славујем, мојим старим другом,
и за пољем расним и зеленим,
и за липом, за мирисом њеним,
за песмама што се туда оре,
што се оре од горе до горе!

Стражилово, дивно Стражилово,
ја сам тебе у звездице ков’о,
теби пев’о, о теби сам снев’о,
ал’ од тебе нешто и захтев’о:
Кад ме смртца отргне од људи,
да ме примиш ти у твоје груди!
Зар ти никад није на ум пало
што си негда Бранку обећало?
Србе брате, и Српкиње селе,
којима се јоште данце беле,
растав’те ме са овом даљином,
моје кости оперите вином,
па их нос’те нашем завичају,
завичају, мом негдашњем рају.
Пренес’те их, браћо моја мила,
поред оног убавог Белила,
кроз Карловце, где сам младост пров’о,
па на оно мирно Стражилово;
ту још једну стару отпевајте,
ту ми, браћо, кости закопајте,
ту бих мртав права мира дост’о -
- Србадијо, не било ти просто!

 ■ Гроб Бранка Радичевића 
на Стражилову



152

Ђура Јакшић

Песме 
(избор)

На Липару
Вече
Јесте ли ми род, сирочићи мали?
Ил’ су и вас, можда, јади отровали?
Или вас је, слабе, прогонио свет –
па дођосте амо, да, кад људе знамо,
да се и ми мало боље упознамо,
у двопеву тужном певајући сет…
Ми смо мале,
ал’ смо знале
да нас неће
нико хтети
нико смети
тако волети
као ти…
– Ћију ћи!
Моје тице, лепе, једини другари,
у новоме стану познаници стари,
срце вам је добро, песма вам је мед;
али моје срце, али моје груди
леденом су злобом разбијали људи,
па се, место срца, ухватио лед.
С белом булом,
Са зумбулом,
шарен-рајем,
рајским мајем,
цвећем, миром
са лептиром,
летимо ти ми
срца топити…
– Ћију ћи!
Моје тице мале, јадни сиротани!
Прошли су ме давно моји лепи дани,
увело је цвеће, одбег’о ме мај,
а на души оста, ко скрхана биљка,
ил’ ко тужан мирис увелог босиљка,
једна тешка рана, тежак уздисај.

сет – сета, меланхолија
двопев – дует

 ■ Ђура Јакшић, Одмор 
после боја
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… Поноћ је.
У црном плашту не́ма богиња;
слободне душе то је светиња.
То глухо доба, тај црни час.
Ал’ какав глас?…
По тамном крилу неме поноћи
ко грдан талас један једини
да се по морској ваља пучини,
лагано хуји, к’о да умире,
ил’ да из црне земље извире.
Можда то дуси земљи говоре?
Ил’ земља куне своје покоре?
Ил’ небо, можда, даље путује
да моју клетву више не чује?
Па звезде плачу, небо тугује,
последњи пут се с земљом рукује!
Па зар да неба свету нестане?
Па зар да земљи више не сване?
Зар да остане –
тама?…

И ход се чује…
Да л’ поноћ тако мирно путује?
Ни ваздух тако тихо не гази.
Ко да са оног света долази?
Ил’ крадом облак иде навише?
Ил’ болник какав тешко уздише?
Ил’ анђо мелем с неба доноси?
Ил’ оштру косу, да га покоси?
Да љубав не иде?… Да злоба није?…
Можда се краде да нама попије
и ову једну чашу радости?

Ил’, можда, суза иде жалости
да нас ороси тужна капљица?
Или нам мртве враћа земљица?

Врата шкринуше…
О, душе! О, мила сени!
О, мајко моја! О, благо мени!
Много је дана, много година,
много је горких било истина;
много ми пута дрхташе груди,
много ми срца цепаше људи,
много сам кајо, много грешио
и хладном смрћу себе тешио;
многу сам горку чашу попио,
многи сам комад сузом топио...
О, мајко, мајко! О, мила сени!
откад те, мајко, нисам видео,
никаква добра нисам видео…

Ил’, можда, мислиш: „Та добро му је
кад оно тихо ткање не чује
што паук везе жицом тананом
над оним нашим црним таваном!
Међу људма си, међу ближњима.” 
Ал’ зло је, мајко, бити међ’ њима:
под руку с злобом пакост путује,
с њима се завист братски рукује,
а лаж се увек онде находи
где их по свету подлост проводи;
ласка их двори, издајство служи,
а невера се са њима дружи!…
О мајко, мајко, свет је пакостан,
Живот је, мајко, врло жалостан!…

Поноћ

 ■ Никола Лазаро, Ђурa 
Jaкшић у кaфaни пoслe 
пoврaткa сa Дринскoг 
бojиштa 1876. 

  Извор: Ђура Јакшић, 
Песме, приредила Сања 
Париповић, Сремски 
Карловци, Каирос, 2012.
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РАД НА ТЕКСТУ

Шта лирски субјект открива у песми Вече? Какав разговор воде 
птице и песник? На који начин птице покушавају да помогну лирском 
субјекту? Чиме је лирски субјект посебно разочаран?
Какву симболику остварује мотив поноћи у истоименој песми? Шта 
све лирски субјект чује? Које асоцијације поноћ побуђује у његовој 
свести? Како се он осећа у глуво доба ноћи? Установи чиме је 
мотивисан сусрет лирског субјекта са сенима умрле мајке. Шта 
јој он открива? Какав је његов став према животу? Зашто мајка у 
песми остаје нема?
Анализирај звуковни слој песама Вече и Поноћ. Пронађи примере 
ономатопеје, асонанце и алитерације у Јакшићевим песмама.

ПОЈМОВНИК

Таутологија је стилска фигура којом се гомилају речи сличног 
значења. Таутологијом се изразито преноси згуснуто и напето 
осећање лирског субјекта.

Врата шкринуше…
О, душе! О, мила сени!
О, мајко моја! О, благо мени!

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Ђура Јакшић (1832–1878), велики српски песник, приповедач, 
драмски писац који је стварао у епохи романтизма. Рођен је у Српској 
Црњи у Банату, у свештеничкој породици. Сликарство је учио у Темишвару, 
Пешти, Бечу и Минхену. Од 1857. до 1878. био је учитељ у Пожаревцу, 
Рачи, Сабанти, наставник српског језика у Београду и наставник цртања 
у школама у Крагујевцу, у Пожаревцу и Јагодини. Од 1872. године био 
је коректор Државне штампарије у Београду. Живео је на Скадарлији 
(боемска четврт у Београду). Написао је драме: Сеоба Србаља (1863), 
Јелисавета, кнегиња црногорска (1868), Станоје Главаш (1878), Збирку 
песама Песме (1873).

1.  

2.  

3.  

Таутологија је стилска фигура којом се гомилају речи сличног
значења. Таутологијом се изразито преноси згуснуто и напето 
осећање лирског субјекта.

Врата шкринуше…
О, душе! О, мила сени!
О, мајко моја! О, благо мени!

 ■ Ђура Јакшић
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Орао

Близо до неба гора је чарна,
Не треба орлу тек један лет,
Само да пусти крила немарна –
Презро је давно презрени свет.

По тавној магли тешког вихора
Неће на земљу ни небо, хол!
Небо му с’ чини да пасти мора,
А пуста земља сам један бол.

Тихо се вије, облаке гони,
Презирућ гледа у сунчан зрак…
Стреловит после на земљу рони
И крвљу капљe земаљски мрак.

РАД НА ТЕКСТУ

1. Шта симболизује орао у истоименој песми? Чему он стреми? Шта 
га спречава да реализује свој сан? У чему се огледа трагичност 
његовог постојања? 

2. Зашто орао, који сме Сунцу да гледа у очи, ипак остаје да крвари у 
земаљском мраку? Која хуманистичка идеја се крије у песми? 

3. Запази две доминантне боје у песми Орао. У каквом су оне односу? 
Шта запажаш?

КЉУЧНЕ РЕЧИ

лирска песма, 
таутологија

 ■ Кућа Ђуре Јакшића 
на Скадарлији

  Извор: Ђура Јакшић, 
Песме, приредила Сања 
Париповић, Сремски 
Карловци, Каирос, 2012.
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Отаџбина

И овај камен земље Србије,
Што претећ сунцу дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама,
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимиком
Образа свога бразде дубоке.

Векова тавних то су трагови,
Те црне боре, мрачне пећине;
А камен овај, ко пирамида
Што се из праха диже у небо,
Костију кршних то је гомила
Што су у борби против душмана
Дедови твоји вољно слагали,
Лепећи крвљу срца рођеног
Мишица својих кости сломљене, -
Да унуцима спреме бусију,
Оклен ће некад смело презирућ
Душмана чекат чете грабљиве.

И само дотле, до тог камена,
До тог бедема -
Ногом ћеш ступит можда , поганом!
Дрзнеш ли даље? ... Чућеш громове
Како тишину земље слободне
Са грмљавином страшном кидају;
Разумећеш их срцем страшљивим
Шта ти са смелим гласом говоре,
Па ћеш о стења тврдом камену
Бријане главе теме ћелаво
У заносноме страху лупати!
Ал један израз, једну мисао,
Чућеш у борбе страшној ломљави:
"Отаџбина је ово Србина!"

Песма Отаџбина написана је 1875. године на тражење књижевника 
Владана Ђорђевића који је те године покренуо часопис Отаџбина. 
Јакшићева песма штампана је на насловној страни. И часопис и Јакшићева 
песма сведоче о снажном, борбеном родољубљу код Срба тих година, када 
су подигнуте буне против Турака у Херцеговини, Црној Гори и у Боки.

  Извор: Ђура Јакшић, 
Песме, приредила Сања 
Париповић, Сремски 
Карловци, Каирос, 2012.
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Одреди симболику камена из уводне слике. О каквој прошлости 
сведочи овај очовечени камен?

2. Зашто песма почиње везником „и“? Анализирај лирски доживљај 
времена и простора. Шта то говори о Јакшићевом схватању 
отаџбине и о његовом родољубљу?

3. Како песник сагледава везу између предака и потомака?
4. Коме се песник обраћа у другој, а коме у трећој строфи? Како се 

отаџбина премешта из „обичног“ времена у вечност?
5. Испитај однос садржине и израза; посебно обрати пажњу на 

гомилање конструкција посесивног генитива датих у инверзији.
6. Анализирај остале фигуре које песми дају реторичку снагу и 

динамику: хиперболе и хиперболисане епитете, апострофе, 
персонификације, симболе, реторска питања.

7. Испитај ритмичку и мелодијску структуру песме. На који начин 
песник остварује јампску интонацију и шта њоме постиже?

  Литература: Миодраг 
Попо вић, Историја српске 
књижевности, Романтизам 
I–II, Београд, Завод за 
уџбенике и наставна 
средства, 1985; Светислав 
Вулoвић, Ђ. Jaкшић пeсник 
и сликaр, у књизи Студиje 
и критикe Светислава 
Вулoвићa, Бeoгрaд-
Нoви Сaд, Институт за 
књижевност и уметност, 
Матица српска,1979; 
Исидора Сeкулић, Ђурa 
Jaкшић, у Сaбрaним дeлимa 
И. Сeкулић, књ. V, Нoви Сaд, 
Матица српска, 1964.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

У песниковој визији отаџбини прете са свих страна, хоће да је 
избришу из постојања. Носећи је у себи као оваплоћење идеала, 
песник је доживљава као део неуништиве вечности, постојања: 
она је камен који прича о вековечности далекој. Свеза "и" у првом 
стиху ("И овај камен земље Србије") такође говори већ на почетку 
песме да отаџбина чини целину с нечим што је било и што ће бити. 
Јакшићева Србија је, дакле, тренутак у времену, трајан као и сваки 
тренутак који се налази у ланцу вечности. Означен гомилом костију 
палих у вековној борби за слободу, он је истовремено и херојски. 
Њиме се заправо на нов, јакшићевски начин, реализује оно што смо 
већ имали код С. Милутиновића и Његоша: херојска смрт као пут у 
вечност.

Не само време но и простор песме пружа се у бескрај. 
Песникове родољубиве емоције имају титанске димензије. И преко 
њих он се поистовећује с природом и космосом. Србија, тврда као 
камен, прети Сунцу; њене боре су мрачне пећине, она дере облаке; 
њени отпори су громови који ремете тишину неба. Сама силина 
слика отвара космички бескрај као простор ове песме. 

Миодраг Поповић, Отаџбина Ђуре Јакшића
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У кнежевом двору. Јелисавета 
гледа кроз прозор

ЈЕЛИСАВЕТА

Не, то није моја Венеција, 
Невеста сјајна мора зеленог; 
А то што гледим, тамо далеко — 
Те горостасне, црне авети — 
Што, као претећ небу, поносно 
По пустој земљи сенке пружају: 
То нису они чили валови 
Што их је моја младост гледала 
Са прозорија хладног гранита 
Величанствених оних палача, 
Одакле мора власници седи 
Свемоћи своје вољу челичну 
Јављаху земљам’ и владарима... 
Не преваристе ме, не, знам вас ја! 
А и да не знам — би л’ прикрит могли 
Суморно чело моје судбине, 
Врхова својих чемер камени, 
Угасит гранит тврдих граница 
Државе бедне зета дуждевог?... 
Али зар не знах? 
Ил’ дужде није знао млетачки 
Суђење горко — Зету зетову? 
Па што ме даде?... Што пођох ја?... 
А Венеција?... Ах!... 
Та плавог мора хладна богиња 
Беше ли мајка, или маћеха? 
Или госпођа сјајна, ласкава? 
Што ме отури, што ме издаде, 
Што ме удаде, што ме продаде? 
Ах, Венецијо!... 
(Вујо перјаник улази.)

ВУЈО

Добро ти јутро, госпођо! Ждрав’ 
осванула!... А ну, ждравља ти, како 
ти се допада ова наша земља?... 
Простићеш, камен... јер право рећ у 
овоме чуду од стијења слабо се земље 
находи. 

ЈЕЛИСАВЕТА

Дост’... шта ћеш? 
Укратко казуј, што те послаше? 
Јер ја ти, старче, радо не слушам 
Говора празног дуги безначај!... 

ВУЈО
А бог ш тобом, свијетла госпођо! Ко 
ме море чут просто му — нека ми чује 
разговор! А не море ли?... Нек’ уха чуло 
прстом заптије!... 

ЈЕЛИСАВЕТА
Неваспитани — 
Кô разбојници — мрка изгледа; 
Шта је, што стојиш? Хе!... 

ВУЈО
Воља л’ ти је, баш бих и сјести могâ. — 
ну вељу неће бит лијепо? 

ЈЕЛИСАВЕТА
И није!... Одлази! 

Ђура Јакшић

Јелисавета, кнегиња црногорска
(одломак)

Први део
Прва појава
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ВУЈО
А ну, божа ми вјера, и не каза ми, 
госпођо, хоћу ли пуштит оно Латинче — 
што ли је?... те на те важдан ишчекује? 

ЈЕЛИСАВЕТА

Ишчекује ме? 
Ал’ нека, иди, мож’ и чекати! 
Гондола на ме знам да не чека, 
Нит’ море прска сјајном радошћу 
С весала бритких бисер сићани, 
Да ме на груд’ма свију милина 
Кроз тиху румен зрака сунчевих 
С песмама чилих гондолијера 
Овако сетну тихо проводи. 
Чека ме? — 
Али ко — не каза? 
Премда ме радост неће чекати — 
Сахрањена је — нема је, не! 
С бисером ситним и с коралима 
На дну је морском нашла гробницу. — 
Ко чека, знаш ли? 

ВУЈО
И рећ ти шћадијах — ал’ ти ме збуни, 
свијетла госпођо, и ријеч ми прекиде. 
— Неки чојек, дијете ли? И имена ми 
кажева, ма некако смијешно, те га не 
утубих — доније ти књигу из Мљетаках... 

ЈЕЛИСАВЕТА
Књигу из Млетака?... Из Венеције? 
Мирисав листак сјајног истока, 
Бисерјем ситним дивно окићен, 
Сузицом, можда, туге мајчине; 
Извезен оним црним словима, 
Сведоком мртвим живе жалости — 
Што је за ћерком мајка осећа, 
Иди, голубе! 
— И јастребу бих тако тепала — 
Извед’ ми душе мила гласника! 
Што стојиш?... Иди!... 

ВУЈО
Могу ист’ — и ’нако ти бо’зна бешједе 
не жнавам; кâ и да не збориш српску, не 
шће ми годит памети. 
(Вујо одлази.)

ЈЕЛИСАВЕТА
Кад би памети имао. — 
Три дана нема како угледах 
Врхова ових камен студени; 
И књига дође, из Млетака је? 
Шта пише? Ко ли? Шта је? Чија је? 
Те окриљена крилом љубави, 
Остави сјајне земље за собом 
У клисурама да забаченим 
Потражи дворе — кћери дуждеве?... 
(Леонардо улази.)
А, Леонардо!... 

ЛЕОНАРДО
Светлости! 
И мило ми је, — 
Што те на овом кршном престолу, 
Као госпођу гора слободних, 
Са страхопоштовањем и оданошћу 
Којим ми твоје сјајне одлике 
Преиспунише душу прерано, — 
Што те у име дужда, оца ти, 
Као Венеције први посланик, 
Поздравит могу, светла госпођо!... 

ЈЕЛИСАВЕТА
И није — и мило ми је. 
То значи: и жао ми је 
Што те онако црна судбина 
Из Венеције злобно отиште. 

ЛЕОНАРДО
Можда и тако мислим. 
Али се данас чисто радујем 
Што бољу срећу ниси имала. — 
Несрећа твоја, светла госпођо!... 
Венецијанцима срећу доноси!... 
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ЈЕЛИСАВЕТА
Моја несрећа?... 
Ма озбиљан си ми, момче, сувише, 
И загонетан, — а Венецијанцу 
Баш не приличи хладна озбиља. — 
Развуци усне! 
Де, осмехни се; 
И заборавила сам, нећеш вероват, 
На кротком лицу како изгледа 
Углађености учтив осмејак. 
(Леонардо се клања.)
Је л’ добар глас?... Шта носиш? Реци! 
Жалост ме неће ожалостити, 
А радошћу ме не мо’ш убити; 
Мањ да овако почнеш: „Госпођо! 
С колевком твојом, са Венецијом, 
Океана се бурни валови 
У своме гневу бесно играју...“ 
Та вест би стегла срце жалосно, 
Заледила би горке речице 
Што се на тужну душе свечаност 
У таван олтар срца сливају... 
Та вест би, велим, тужно радосна 
Разорила ми црну храмину, 
У којој један живот несрећан 
Парастос држи мртвој прошлости; 
А прошлост ми је сва: Венеција!... 
И докле она стоји на мору, 
Море ће бола срце кидати... 

ЛЕОНАРДО
До тебе стоји, светла госпођо! 
Ако нам твоје нема помоћи, 
Детињства твога љуљку злаћену 
Лубардама ће душман видела, 
Син Арабије, бесно ринути 
У мутан песак мора сињега. 

ЈЕЛИСАВЕТА
Шта рече?... Збиљу?... 
Ил’ шалу збијаш с мојим теретом. 

ЛЕОНАРДО
Опрости, госпо! 
Гласник сам само дужда, оца твог, 
А отац ти се богме не шали. 
И може ли се шалит галијот 
Кад оркан помно звезде задрма, 
Шибајућ гнева бичем огњеним, 
Даскама мртвим трошне галије 
Јаок извија бола паклена?... 
Посвећен камен храма Марковог, 
Кô салик воштан, жаром угрејан, 
Од уздаха је наших одмекô... 

ЈЕЛИСАВЕТА
Па сад ме ваљда отац преклиње 
Да уздасима туге ледене 
Маркова храма камен заледим! 
Кô да ја певам?... Да не уздишем? 
Уздишем, ах, кажи оцу мом! 
И за најмањим оним каменом 
Што сам га некад — већ некад, да!... 
У палачи му холо газила!... 

ЛЕОНАРДО
Ево ти писма — 
Читај, Светлости! 
Сва Венеција зна му садржај — 
Јер сва Венеција очи упире, 
У овом, по њу кобном времену, 
У тврди престо Ђурђа, мужа твог!... 

ЈЕЛИСАВЕТА
(Чита): „И кунем ти се мојим пророком 
Да хоћу крвљу твога народа, 
Пучине морске пену бојити...“ 
Гле безбожника! Крвника! Турчина! 
Куда га води смелост свирепа? 
„Крвљу бојити?...“ баш тако пише, 
Азијски скот! нечовек! грдило! 
Али — 
Опрости, боже, женску прехитрост! 
Са обала је можда приморских 
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Пун срца, душе, некад гледао 
Последњу румен чеда стидљивог 
Каконо крадом косу злаћену 
У безграничју купа провидном... 
Па, вечно жељан тога призора, 
Крвавом бојом жели спитосат 
Зрцало сјајно неба звезданог... 
Ал’ даље! 
(Чита.)
„То је порука, 
Којом Бајазит, скоро свемоћан, 
Венецију ти тресе свирепо...“ 
Ох, Венецијо! 
Што нисам муж? 
Да бојним мачем спасем зидине, 
У којима ти стара тврдица 
Независности скупу светињу 
Слабомоћнима чува прсима... 
(Чита.)
„Трошне су, кћери, наше галије, 
Мачеви слаби, да их потисну — 
Ти, кћери, мо’ш...“ 
Ја?... А откуд ја?... 
(Чита.)
„Лепота ти је чудна, свемоћна! 
Ђурђе те љуби... за љубав ће ти 
Лавова горских дати хиљаду 
Да као бедем, љутим челиком, 
Пред венецијанске стану зидове: 
Силу одбију — силног побију...“ 
Разумела сам све, — Леонардо, све! 
И овако ћеш дужда поздравит: 
„Кћи твоја, дужде, кћи крви твоје, 
Венецијански ваздух сисајућ 
Упозната је с срцем човечјим. 
— И Венеција ће бити спасена! 
Од костију ћу овог народа 
Безбеди вашој бедем створити...“ 

ЛЕОНАРДО
Још нешто, Светлости. — 
Да би наклоност овог народа 
За наше цељи могла добити, 
Република ти даје начина. 

ЈЕЛИСАВЕТА
Ако је као намера, 
Начин ће бити подло начињен! 

ЛЕОНАРДО
Простота ј’ лакома; — 
То познавајућ, Република је 
За нужно нашла златом тражити 
Толико нужно пријатељство јој. 

ЈЕЛИСАВЕТА
Златом? 

ЛЕОНАРДО
Јесте, Светлости! 
Отворено ти је 
Све грдно благо наше ризнице. — 

ЈЕЛИСАВЕТА
Добро... употребићу! 
А савест?... хм!... А ко сме питати? 
Где се спасења тиче вашега, 
Ту правда, савест, нек’ се уклони!... 
А друго — нисам ли кћи Венеције? 
А Венецијанцима су ствари такове, 
Као: поштење, савест, правичност, 
Простоте тупе празна изрека. 

ЛЕОНАРДО
А да би могла јавно признати 
Колико храброст овог народа 
У наклоности цени големој, — 
Република му шаље штампару 
Што је у дужда Ђурђе заискô. 

ЈЕЛИСАВЕТА 
Хвала! 

ЛЕОНАРДО
 И оружја... 
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ЈЕЛИСАВЕТА
Хвала! 
И поздрави се тој Републици 
Да ми је мило бреме носити 
Што ми на слабо раме товари 
Голема љубав коју осећам 
За Венецију драгу, премилу. 

ЛЕОНАРДО
Хвала, Светлости! 
Ја одох с твојим поздравом 
Охрабрит срца жена млетачких... 
(Леонардо одлази.)

ЈЕЛИСАВЕТА 
(гледајући за њим)

Жене сте сви! 
— Само што вас свемогућ нагрди 
Рутавилом мрких наусница, 
Што крепкошћу називате мушком... 
Овде је моћ!... Ил’ није?... 
У гипкости лакога покрета, 
У облини надземаљске сласти 
Јоште руком нетакнутих дојки. 
Моћ у лицу, у осмејку лежи, 
У речима милозвучним живи; 
А свемоћност у бистрој је капи 
Што по лицу притворности веште 
У одсудном затрепти тренуту. — 
Та само једна кап — 
Витезова ће купит хиљаду 
Да својом крвљу плати порезу 
Што од Венеције иште Бајазит...

Први део 
Четврта појава
Кнез Ђурђе, С аниша и Јелисаве а

СТАНИША

Отровну пару крви азијске
У свијономе крилу Селмином,
С мирисним ђулсом свога харема,
У издисању меша поганих…
Али шта Мехмед? Та жељах, витез,
Сву грдну силу вреле Азије,
Да је посечем, смрвим, разорим, 
Да свако зрнце овог алема
По једну војску кошта цареву:
Јер сам га теби, мила снахице,
Од трговаца скупих куповô…

ЈЕЛИСАВЕТА

Мени?

СТАНИША

Јест, теби!
Да познаш, снајко, свога девера!
(Пружа јој ђер ан алемов и још ру е 
неке ску оцене арове. Пружа јој и руку 
а је ољуби, а Јелисаве а збуњено 
ле а у Ђурђа.)

КНЕЗ ЂУРЂЕ

У руку, чедо!
То је обичај.

ЈЕЛИСАВЕТА

Обичај?

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Светиња!
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ЈЕЛИСАВЕТА

У свету, кнеже,
Где светлост влада умом човечијим 
Нежност је женска мужу светиња!…

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Другом адету
Овде ћеш ми се, сунце, учити.

ЈЕЛИСАВЕТА

Ах, слутила сам –
И казивала сам срцу несрећном
Каква га овде чека будућност;
Ал’ срце ј’ срце, – па се поводи…

СТАНИША

Поводи?

ЈЕЛИСАВЕТА

Још мала бејах, врло малена!
Тек једва знадох речи тепати, –
Па су ми, кнеже, седи грофови,
Херцези силни страних дворова,
И краљеви ми руку љубили!…
А сад?…
Ал’ нека, ево, девере!
Једина ћерка дужда млетачког
Ропкињама се равна азијским,
Да не повреди ону светињу
Којој се земља дичне слободе –
Од прастарина можда поклања…
(Маше се а ољуби С анишу у руку.)

СТАНИША

Не, снахо, – не треба!
Од крви ми је масна десница,
Опоганила би уста ласкава.

ЈЕЛИСАВЕТА

Ничим те нисам хтела вређати…

СТАНИША

Ха! ха! ха!
Увреда је рећи истину?
Једно ме вређа, а то је, снахице:
Што нисам херцег или краљевић, –
А бих онако сасвим краљевски,
Краљевске моћи знаком свакојим:
С круном, порфиром и са грбови
– У дворника и двора дуждевског,
Детињства твога сјајне прошлости 
Са покорношћу вашег покора,
Љубећи жени меку ручицу –
Преминуле те сећô радости;
Ал’ ’вако – прости!…

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Станиша!

СТАНИША

Брате!

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Доста је сад…

ЈЕЛИСАВЕТА

Ех, клетво моја!
Само доста је?
И још ти није много, премного,
Венчаној жени теби на очи
Кад поругама гадног језика
Срце раздире?
„Доста је” само?
Та суложница да сам нечија,
Ил’ турске буле црна ропкиња,
Тежина ’вако грозне увреде
На подлој би му крви плинула.
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СТАНИША

Ћут’, жено!…Да ниси жена,
Ал’ и кô жена –
Само да ниси жена Ђурђева,
А мушкога би гнева ударац
На безобразном ти прснô образу.

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Не даље!
Немој, душе ми!
Заборавићу крви источник!
Заборавићу млеко мајчино!
Заборавићу бега Ивана!
Заборавићу свезу природе
Што нас кô браћу веже рођену…

СТАНИША

Зар ниси већ?
Недела свога црним прљама
Ниси л’ окаљô књигу повести,
Где прадедова наших имена,
Кô мученике вере Христове,
У бесмртија сјајне дворове
Истине писац жељно уводи?
Ил’ мислиш не знам ја – и не зна род
Шта нам та змија твоје љубави
У отровним спрема грудима?
Мислиш да нисмо чули шта ће таст?…
Па није л’, Ђурђе, све то поруга?
Не ругаш ли се гробу мајчином?
Не презиреш ли брата и земљу
Ил’ у толиких наших главара
Не беше сеје, кћери, унуке?
Него нам с мора доне сињега
У Црну Гору – црну несрећу!…

ЈЕЛИСАВЕТА
„Несрећу?…”
Јест, ја сам несрећа!
Рођена ми је мајка несрећа!

Дојиља ми је била несрећа!
И оно млеко што сам сисала
Било је клетва, отров, несрећа!
Сваки ми часак беше несрећа!
А најмучнији, најнесрећнији,
У коме ове горе угледах!

СТАНИША

Па ко сме рећи –
Да на Латинке рубин-усници
Притворство лежи срца лажљивог,
Кад ево сушту збори истину!…
(Баца јој ре  но е онесене арове.)
Ево!
И узми, наша несрећо!
Еј, брате, никад нисам мислио
Да ћеју нам се и соколови
У мучном лову модрих висина
Завишћу гадном срца дивијег
Ошинут крила оштрим перетом,
Ил’ коњи брзи икад под нама,
Тражећ првенства својој брзини,
У брзом трку свога беснила
Копитама се тврдим побити?
А данас браћа…

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Ми нисмо браћа, – подла неверо!
У нама није једна крв!

СТАНИША

И није!
Син рођени ја сам Иван-бег,
Ти копиле часа ћудљивог. –
Свладан вином и ракијом Иво,
У немоћи мушког миловања,
Створио је размажено бепче
Да се њиме кô лучетом малим
Ћуд пакосне жене заиграва.
(С аниша о лази.)
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КНЕЗ ЂУРЂЕ

Та знао сам га, небрата мога!
Разумевô сам подлаца тог!
И гле, где пустих да ме отрује
Речима јетким змија погана?…
Па и тог анђела!… Е бог те убио!
И на сунце је отров прснуо,
Јелисавето, звездо дивотна!
Опрости мужу, прости човеку!
Лепоте твоје сјајем занесен,
Што подлу главу дрско подиже,
Да те измами, да те превари,
Ласкавим реч’ма жарке љубави –
Из Венеције ти – раја вечитог.

ЈЕЛИСАВЕТА
На страну с клетвом!
Жене проклињу, –
По којој стази тигар путује,
С оне се мирно јагње уклања –
Притегни срце вољом гвозденом,
Исцеди из њег’ сваку капљицу
Што неумесно милост заклања…

КНЕЗ ЂУРЂЕ

А савест?

ЈЕЛИСАВЕТА

Чупај из срца!
Освету сади, а хладном мржњом
Заливај корен свога расада;
Крвав ће цветак из њег’ изнићи…

КНЕЗ ЂУРЂЕ

А братство?

ЈЕЛИСАВЕТА

Зар ти је брат?

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Није!

ЈЕЛИСАВЕТА

Није –
Нит’ ти је Радош веран пријатељ!

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Како?… Зар и Радош?

 ■ Сцена из позоришне представе, Јелисавета, кнегиња 
црногорска, Југословенско драмско позориште
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  Извор: Ђура Јакшић, Драме, 
приредио Душан Иванић, 
Српска књижевност, Драма, 
9, Београд, Нолит, 1987.

ЈЕЛИСАВЕТА

Радош и он – обојица се
Са бунтовничким срцем подижу
С престола твог да те оборе…
Ил’ још не видиш?
Е Ђурђе, Ђурђе!

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Да ниси анђô, ја бих веровô
Да пакô сипа најљућу јед
У часу да ми живот отрује;
Ал’ ти си, душо, божји анђео;
Па док си сишла доле на земљу,
У лету ти је планула крв
Па сада сањаш – сањаш ужасно!

ЈЕЛИСАВЕТА

Е, сан је, сан!
Ал’ слушај памет што ти говори:
Смишљајућ давно неверник сед
С престола како да те обори,
Знао је глупост српског народа

Своје користи вешто подврћи…
Па сад га мучи што те тазбина
Онако царским даром поздравља;
Јер то те и у самом народу,
И против подле жеље њихове,
Као владаре силно подиже…

КНЕЗ ЂУРЂЕ

Сад све разумем –
Зашт’ им се свима чело следило
Због пријатељства са Латинима.
У мир’ се чедо!
Трпи до сутра, –
Сутра и тако биће скупштина,
Где ће се она помоћ решити
Што млечанима дати обећах –
Том ћу приликом прогнат Радоша. –
А Станишу!…
Њега, кô брата свог,
Још неко време морам штедити
За љубав света – јер га поштује;
А после – видећеш!
Сад збогом!…

 ■ Ђура Јакшић, 
Устанак 
Црногораца
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Како се Јелисавета oсећа у Црној Гори? Пронађи стихове у којима 
се види њена усамљеност. Како је представљена сцена између 
Јелисавете и Вује? Како се она односи према Вуји? Упореди њен 
разговор са Вујом и са Леонардом. Како Јелисавета реагује на очеву 
молбу? Шта све Млечани раде да добију помоћ од Црногораца? Шта 
то говори о њима? Какво је Јелисаветино мишљење  о Млечанима?

2. Како је представљена сцена између Станише, Јелисавете и Ђурђа? 
У чему је суштина неспоразума између њих? Како лицемерна 
странкиња успева да унесе семе раздора међу браћом? У којој мери 
Јелисавета злоупотребљава Ђурђеву занесеност њеном лепотом?

3. На основу одломка који је пред тобом покушај да окарактеришеш 
ликове драме. Шта је оно што кнегињу Јелисавету одређује као 
главног негативног јунака драме? Какве су побуде њених поступака? 
У чему се састоји трагичност њеног лика? Наведи основне линије 
драмских сукоба и неспоразума између јунака.

4. Размисли о историјској заснованости наведених збивања. Којој 
врсти драме припада Јакшићево дело? Којом врстом стиха је 
оно написано? Зашто између Јелисавете и Станише, али и браће 
Станише и Ђурђа Црнојевића не може бити помирења и разумевања? 
Образложи свој став.

5. Прочитај драму у целини и сагледај из историјске перспективе 
трагичне последице деловања странкиње у слободарској Црној Гори.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Не само да Црна Гора и њене планине нису Венеција, него 
Венеције такве какву воли Јелисавета, нема нигдје у свијету. 
То је нека утопијска домовина, а права, постојећа Венеција је 
свијет, какав се препознаје у Јакшићевој лирици, у стиху ’У свету, 
брале, нема љубави’. (…) Из дубине завршних сцена трагедије, с 
Јелисаветом и Радошем као јединим правим носиоцима и тумачима 
трагичног осјећања, читав текст постаје пројекција трагизма самих 
романтичарских начела, врховних вриједности епохе – слободе, 
домовине и нације, личности. Тежећи да у реалном свијету ове 
вриједности сачувају и остваре, јунаци губе себе, страдају. Наиме, 
као жртве борбе за одређене вриједности, и Јелисавета и Радош 
посредством својих судбина проблематизују и вриједности због 
којих страдају.” 

(Душан Иванић, Предговор драми, стр. 13)

КЉУЧНЕ РЕЧИ

историјска драма, 
драма у стиху, 
контраст, трагички 
јунак, романтизам
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VII 
Месечина, – ал’ месеца нема;
Моја мила зелен венац снила,
Па се мало у сну насмијала, –
Од тога се поноћ засијала.

IX
Рузмарине, не мириши туди,
Да се моје злато не пробуди,
Само цвати на дикини врати,
Дођу л’ свати, ти ћеш мирисати.

XIV
Љубим ли те… ил’ ме санак вара,
што те удиљ уза ме дочара;
љубим ли те… ил’ ме душа вара,
што се удиљ с тобом разговара;

љубим ли те… ил’ ме безум гања,
немам вида, немам осећања;
љубим ли те… ил’ љубави није –
што се грли, то су саме змије;

љубим ли те… или ме и нема,
или тебе, – нас ни једно нема;
љубим ли те… или нема света,
нема сунца, ни росе, ни цвета,

већ све тмина, што је пакô меси,
а по тмини витлају се беси,
а међ њима прабесина спава –
моју љубав у сну измишљава.

XVII
Кажи ми, кажи
Како да те зовем,
Кажи ми какво
Име да ти дам, –
Хоћу ли рећи:
Дико, или: снаго,
Или ћу: лане,
Или: моје благо,
Хоћу ли: душо,
Или: моје драго, – 
Кажи ми какво
Име да ти дам!
Све су то мила
Имена, и лепа,
Којима Србин
Своме злату тепа.
Ал’ ја бих провео
Читав један век
Тражећи лепше,
Милије и слађе, –
Дичније име,
Што још не чу свет,
Да њим назовем
Мој румени цвет.

ђул – ружа 
дика – понос; вољено, 
драго лице 
драго – мила, драга, 
вољена особа 

Јован Јовановић Змај

Ђулићи 
(избор)

Пред тобом је избор из Змајеве збирке песама Ђулићи, коју је песник 
посветио својој породици, супрузи и деци. У овој збирци песама песник 
опева сусрет са вољеном особом, радост заједничког живота у породици. 
Збирка обухвата 71 песму.

 ■ Ружа Личанин

Пред тобом је избор из Змајеве збирке песама Ђулићи, коју је песник
посветио својој породици, супрузи и деци. У овој збирци песама песник 
опева сусрет са вољеном особом, радост заједничког живота у породици.
Збирка обухвата 71 песму.
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XXXII
Tијо, ноћи,
Моје сунце спава;
За главом јој
oд бисера грана,
А на грани
Ko да нешто бруји,
То су пали
Сићани славуји:
Жице преду
Од свилена гласа,
Откали јој
Дувак до појаса,
Покрили јој
И лице и груди
Да се моје
Сунце не пробуди.

XLII
Ала ј’ 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!

  Извор: Јован Јовановић 
Змај, Песме, Београд, 
Српска књижевна задруга, 
1970.

сад – воћњак 
гди – где

XLVII
Песмо 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 касти.

Песмо моја, већ си на полету, 
Поздрави ми све на овом свету, 
Поздрави ми славље и голубе, 
И сва срца, што се силно љубе. 

LIII
Ђулићи, ђулићи, 
Слабији и јачи, — 
Пољупци, пољупци, 
Сад дужи, сад краћи! 

Пољупци се боје, 
Да их ко не чује, — 
Ја својима не дам, 
Да брзо прохује.

Драго моје, драго, 
Нема смрти лека, — 
Пољупци су врели, — 
Ал’ смрт ладна чека; 

Кад нас једном зграби, 
Па у ништа маши, 
Пољупци ће живет’ 
У ђулићи наши. 

 ■ Змај и Ружа
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Пажљиво протумачи смисао песничке слике у песми „Месечина – 
ал’ месеца нема”. Који мотиви из природе дочаравају радост, срећу 
и лепоту породичног живота? Запази шта обједињује стихове и 
чини их мелодичним. Уочи мотив цвећа у Ђулићима. Анализирај 
симболику коју мотив цвећа има у овим песмама.

2. Коме се лирски субјект обраћа у XVII ђулићу? Које особине приписује 
вољеној жени? Објасни на који начин метафора доприноси 
богатству песничке слике. 

3. Чијим је очима виђен и осликан пејзаж у XLII ђулићу? Каква су 
расположења лирског субјекта? Каква се осећања према родном 
крају и домовини изражавају у наведеним стиховима?

4. Коме је посвећен XLVII Ђулић? У којој форми је песма испевана? 
Коме је намењена Змајева песма? Шта њу одликује и зашто? Шта је 
то што овој песми даје мелодичност?

5. Шта песник упоређује са ђулићима? Шта жели да овековечи у 
ђулићима? Пронађи строфу у којој песник наслућује блиску смрт? 
Шта је то што остаје? На основу тога објасни назив збирке Ђулићи.

ЗАНИМЉИВОСТ

Јован Јовановић Змај је од 1863. 
до 1870, као управник Текелијанума у 
Пешти, студирао медицину и уређивао 
сатирични лист Змај, по коме ће добити 
надимак. У ствари, Змајево песничко име 
није означавало митолошког змаја, већ 
3. мај 1848. године, датум објављивања 
слободарских идеја 1848. године. Змајев 
друштвено-политички ангажман и 
слободарске тежње изражени су већ у 
прогласу приликом покретања листа Змај 
1864. године, којим се обраћа публици 
са поруком да ће се „за истину и правду 
борити, а лаж, неправду, шарлатанство (…) 
егоизам, натражњаштво, лудо славољубље, 
пакост и неслогу ружити и исмевати”. 
Змајев најпопуларнији часопис за децу 
звао се Невен.

 ■ Споменик Змају у Новом Саду

КЉУЧНЕ РЕЧИ

лирске песме, 
песничка збирка, 
дитирамб, успаванка
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I
Све што даље време хити,
Све се већма прошлост грли,
Све се већма моји мртви
Мене чине неумрли.

Све их већа светлост хвата
И рајске их зраке љубе;
Нестаје им сенке с лица,
С облика се црте губе.

Све што дубље у њих гледим
Примајућ им светлост у се,
Све то већма, све то јаче,
Душе њине сливају се.

Махом дође мом погледу,
Па не могу разазнати
Које ли је моја љуба,
Које ли је моја мати!
Тражим слику оца свога,
Јест, она је, - ал’ је нова –
Проплетена ј’ сликом мојих
Пријатеља и другова.

Тражим лица своје деце,
Што су рано у гроб пала, -
Спојила се, - а кроза њих
Смеши с’ сестра моја мила.

Кликнем: Оче, мајко, љубо,
Друзи, децо, сејо моја!
И сузе се моје суше
На светлости тога споја.

Кроз смрт само ваља проћи,
Па ћу с’ и ја с њима слити,
Ако л’ тамо нема ништа?!
– И тад ћемо једно бити.

*

Ево венца тужна цвећа,
Кој’ сам теби почо вити,
А венац се шире сплео,
– Све вас може загрлити!

Не могу га увис бацит –
Па нек стоји иза свега
Међ Србима, као спомен
Мог живота и вашега.

II
Болна лежи, а нас вара нада: 
Оздравиће, оздравиће млада! 
Наша нада, — сен празнога сена — 
Поседасмо поред одра њена. 
Ми и сену верујемо слепо. 
- Она моли: 

„Причај ми што лепо!“ 

Гладећ’ косу са чела јој врела, 
Смишљам шта би радо чути хтела. 
Што ј’ најлепше радо бих јој низô: 
-Видиш, душо, пролеће је близо. 
А њој свану: 

„Пролеће је близо.“ 

Небо ће се заблистати блистом, 
Гора ће се заоденут’ листом, 
Сунце синут’ како није давно, — 
Одазва се: 

„Ох, сунашце славно!“ 

Јован Јовановић Змај

Ђулићи увеоци
(избор)

 ■ Споменик Змају у 
Сремској Каменици
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Оживиће у лугу славуји, 
Сва ће гора песмом да забруји. 
Она шапну: 

„Ох, мили славуји!“ 

Ићи ћемо све у загрљају, 
Пландовати по оном буквику. 
Она рече: 

„Ти ћеш носит’ Смиљку!“ 

Гледаћемо лишће и дрвеће, 
Братићемо јагоде и цвеће, 
Дивећи се планинскоме миру, 
Стићићемо белом манастиру; 
Па у храму, где су рајски зраци, 
Молићемо с’ Богу — 

„И Божијој мајци.“ 

Знаш у хладу, испод оне гране, 
Бистри извор, где смо били лане, 
Кажу да је из велиних двора, 
Од њег’ болник оздравити мора. 

„Оздравити мора...“ 

Откуд видиш на све четир’ стране 
Даљна места, њиве и пољане; 
Лево Дунав, Банат, Бачка мила, 
Авала се десно заплавила, 
А подаље ти брежуљци сиви, 
То је Босна — и ту Србин живи. 

„Је ли, — Србин живи...“ 

То је рекла, па је задрхтала; 
Очи свела, па мирно заспала. 
— Гледамо је, шта ли, Боже, сања, 
Уморена од тог путовања. 

Ми стојимо, — мира јој чувари — 
Гледећ’ лице како јој се жари, — 
А том жару допирују хлада 
Уздисаји нашег празног нада. 

IV
Пођем, клецнем, идем, застајавам,
шеталицу сату задржавам;
јурим, бежим, ка’ очајник клети,
зборим речи, речи без памети:
„Не сме нам умрети!”

Вичем богу: Она је још млада!
Вичем правди: Она се још нада!
Анђелима: ви јој срца знате!
Вичем земљи: Она није за те!
Ниоткуда нема ми одјека, –
вичем себи: Зар јој немаш лека!…
Идем, станем, ка’ очајник клети,
опет зборим речи без памети:
„Не сме нам умрети!”

Идем, станем, па ми клоне глава
над колевком где нам чедо спава.
Чедо с’ буди па ме гледа немо;
гледамо се па се заплачемо;
па и њему, ка’ очајник клети,
зборим речи, речи без памети:
„Не сме нам умрети!”

LXIX
Нешто си рећи хтела
Кад више ниси могла;
Уста ти беху нема,
– Ал’ суза ти помогла.

Онда сам сузу збрисо,
Сад је разумем тек,
Ти с’ чеду нашем, Смиљци,
Видела кратак век.

А сјајак у тој сузи,
И тај разумем сад,
Твојој је српској души
У еци био над.

И ти си рећи хтела:
„Кад Смиљку отме ноћ…”
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Који је основни мотив песничке збирке Ђулићи увеоци? Којим речима 
лирски субјект изражава немир, очај и немоћ због губитка најмилијих?

2. Одреди теме и мотиве у Ђулићу увеоку II. Протумачи графичко решење 
у завршним стиховима сваке од строфа. Пронађи у песми родољубиве 
мотиве и повежи их с основном темом песме.

3. Какав се психолошки ефекат постиже глаголима кретања у песми која 
почиње стихом „Пођем, клецнем, идем, застајавам”?

4. Како се песник односио према завету који му у сну шаљу његова деца у 
последњој песми?

  Извор: Јован Јовановић 
Змај, Песме, Београд, 
Српска књижевна задруга, 
1970.

Разумем, ох, разумем!
Ал’ где ми је та моћ?…

И испуни се слутња
Самртног часа твог,
Мезимче моје драго,
И то ми узе Бог.

Сад често у сну чујем
Дечице моје глас:
Г е о  је Ср че које,
Љуби а, ра и нас!

И тог је гласа тако
Рајски утешна моћ,
Од гласа тог се ведри
Жалости моје ноћ!

И читав врт се створи,
У њему цвећа шар,
И ја по врту ходим
И берем цвеће, стар.

Па вијући умрлим
У спомен невен сплет,
Чини ми с’ ка да грлим
Цео будући свет.

ЗАНИМЉИВОСТИ

Пред тобом је преписка Јована Јовановића Змаја и његове жене Руже, 
која ће ти дочарати њихов однос.

Увек caм се чудио, кад је ко писмо писао тамо где би се речима 
изразити могао; сад видим да нисам имао право. Сад најбоље видим 
да има ствари, које се ни речима ни писмом довољно казати не даду, 

ПОЈМОВНИК

Асиндетон је стилска фигура код које се у набрајању речи 
изостављају везници. Речи се нижу без њиховог граматичког 
повезивања.

„Пођем, клецнем, идем, застајавам,
шеталицу сату задржавам;
јурим, бежим ка’ очајник клети”
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Јован Јовановић Змај (1833–1904) рођен је у угледној 
новосадској породици. Школовао се у Новом Саду, Халашу и Пожуну. Права 
је студирао у Бечу, Пешти и Прагу, а затим је прешао на студије медицине 
у Пешти. Радио је као лекар у Панчеву, Сремским Карловцима, Футогу, 
Новом  Саду, Сремској Каменици, Београду и Загребу. Последњих година 
живота боравио је у Сремској Каменици, где је и умро. Објавио је збирке 
песама Ђулићи (1864), Ђулићи увеоци (1882), Све дојакошње песме (1871), 
Певанија (1882), Снохватице I–III (1895; 1900) и друге. Аутор је и песничких 
збирки поезије за децу Чика Јова српској деци (1899) и Чика Јова српској 
омладини (1901), а покретач је и књижевних часописа и листова, као што су 
Јавор, Змај, Невен, Стармали и Комарац.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

лирска песма, 
асиндентон

  Литература: Павле 
Пoпoвић, Змaj и њeгoви 
„Ђулићи“, прeдгoвoр збирци 
„Ђулићи и ђулићи увeoци“, 
Бeoгрaд, Српска књижевна 
задруга, 1930; Богдан 
Пoпoвић, Штa je вeлики 
пeсник, у књизи Oглeди, 
Бeoгрaд, Просвета, 1959; 
Љиљана Миленковић, 
Јован Јовановић Змај, 
Београд, Политика, 2008; 
Лаза Костић, Књига о Змају, 
Нови Сад, Матица српска, 
2013.

а затајити, прећутати - никако. Ви, читајући сад ово писмо или сте се 
намргодили или - или сте се можда мало застидели осећајући да вам 
сасвим неповољно није. Ако се мргодите, дерите писмо таки, молим Вас; 
немојте даље читати; што и да знате где помоћи не можете; подерите га 
таки, па заборавите да сте га икад добили; заборавите сасвим; Ви ћете 
лако - а ја ћу како узмогу. Али ако га подерали нисте, ако сте (не само из 
љубопитства) и на ову страну прешли, то седите, па ми напишите да ли је 
Ружино срце сасвим њено, па ако је - и ако ја Ружи сасвим немио нисам, 
ако бих могао и милији бити, то ми шаљите брзо то неколико речи, да 
их пољубим онако како се само еванђеље љуби. Да знам да ћете Ви ово 
писмо иоле радо читати, пустио бих срцу на вољу, али онда бих Вам имао 
толико писати и казати да у Вашу шатулу заиста не би стало. Од како знам, 
цвеће сам увек волео зато што је лепо, добро и невино, што мирише, што 
се човек њиме накитити и поносити може, али никад још нисам толико, 
тако слатко и озбиљно о цвећу мислио као сад, и то о ружи и о рузмарину. 
Ви ћете можда ово писмо госпођици сестри и госпођи матери показати - 
не марим, али само немојте пре док ми без ичијега савета, из свог срца, 
искрено српски на ово писмо одговорите. У највећој хитости завршујем, 
јер ме кола чекају. Надам се кад дођем - надам се много. Бар ћу на путу 
натенани мислити моћи како Вас је писмо моје расрдило или изненадило. 
Будите ми здрави, сам се чудим од куд сам нехотице писмо ово пољубио.

5. дец. 1861.     Ј. Јовановић 

Поштовани господине
Кад сам Ваше писмо примила, нисам знала јесам ли будна или ми је на 

сну дошло. Дуго сам се мучила хоћу ли детињу дужност преступити и без 
материног знања жељу Вам испунити, најпосле одважим се уверити Вас 
да је срце још сасвим моје, да чије би било, кад све до сад нисам знала да 
се може коме поклонити, слушала сам више пути, ал' осећала и веровала 
нисам.

        Ружа
 ■ Јован Јовановић Змај
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Боже свети, подржи нам Књаза,
Здрава, крепка, охола и славна,
Јер на земљи нит је кадгод било,
Нити ће Му икад бити равна.

Овај народ врло добро знаде
Да је створен само књаза ради,
Да Му даје порезе и хвале,
Да Га двори и понизно кади.

Боже силни с висока жилишта,
Саслушај нам нашу жељу стару,
Боже свети, не дај ником ништа,
Да што више остане Владару.

Ради Њега сва створења живе, 
Ради Њега сунце греје с неба,
А тај народ, а ту земљу нашу,
Подржи је – ако Књазу треба.

Одузми нам и жеље и гласа,
Одузми нам мудровања клета,
Да Његову намеру не пречи,
Да Његовој мудрости не смета.

Дај Му с неба најсветије даре,
Полиције, шпицле и жандаре,
Ако неће да душмана свали,
Бар на своме нек срце искали.

Нек народи нашу славу знаду,
А нас пусте чмавати у хладу,
Ал’ и онда нек је стража јака,
Јера има сана свакојака.

 1865.

кадити – улагивати се 
коме
жилиште – боравиште
шпицл – ухода, 
потказивач
чмавати – излежавати се, 
ленчарити

  Извор: Јован Јовановић 
Змај, Политичке и 
сатиричне песме II, у 
редакцији Младена 
Лесковца, приредио Живан 
Милисавац, Нови Сад, 
Матица српска, 1983. 

Јован Јовановић Змај

Јутутунска народна химна

„Јутутунска народна химна, испевана је 1865, у време када су власти 
расписале конкурс за државну химну режимског смера. Циљајући на везе 
песника Стевана Владислава Каћанског са двором, Змај је своју ’химну’ 
потписао псеудонимом Смлеван Кадислав Плаћански. У ствари, песма 
је пре понизна молитва но химна; онаква каква одговара Jутутунцима. 
Контраст између привидно-химничне форме и понизне молитвене 
садржине песме учиниће смешним свемогућег књаза, а још више његове 
поданике… Оштрећи из строфе у строфу рез своје ироније, песник 
постепено градира понизност Јутутунаца, да би у претпоследњој строфи 
морално политички деградирао и њих и њиховог књаза… У последњој 
строфи из песника, који је дотле химнично-молитвеним плаштом 
прикривао своје слободарско огорчење, уз иронију, као пратња, огласиће 
се и вера у идеал, у народни сан о слободи…” 

(Миодраг Поповић, Историја српске књижевности, одломак)
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РАД НА ТЕКСТУ

Чиме те је наслов Змајеве сатиричне песме изненадио? Ко су 
Јутутунци? На шта је усмерена Змајева критичко-сатирична жаока?
Који се облик казивања у песми примењује? Шта се постиже 
употребом првог лица множине у песми? Обрати пажњу на 
молитвени тон исказа. Шта запажаш?
Анализирај почетни стих: „Боже свети, подржи нам Књаза”. 
Размисли о томе у којој мери се овде заиста тражи божанска 
потпора за праведну и богоугодну владавину на земљи? На који 
начин се владавина кнеза Михаила извргава подсмеху и руглу?
Због чега се књаз не именује у песми? Које се особине приписују 
јутутунском владару? Због чега се тражи од народа да задовољи 
све његове потребе и хирове? Обрати пажњу на градацију којом су 
представљени народно сиромаштво и бахата самовоља власти у 
песми.
 Које су главне замерке у песми упућене владару и начину његове 
владавине? Колико је, поред властодржаца, Змајевом сатиром 
ошинут и онај сој улизица, користољубивих лицемера и каријериста, 
који су у темељу сваке лоше, коруптивне власти? Због чега народу 
није потребно да има било каквих жеља, права гласа, мисли и идеја?
Наговештава ли се оптимизам у завршници Змајеве песме? 
Владавина Обреновића је одавно прошла, али је Змајева песма 
остала. Размисли о универзалности идеја и порука на којима се 
заснива ова песничка пародија. Образложи свој став.

ПОЈМОВНИК

Пародија је подругљива имитација стила, језика или пак дела 
једног писца, односно карикирање стилских одлика књижевног 
правца или епохе његовим хиперболичним пренаглашавањем. 
Комична, подругљива имитација озбиљне песме. Сервантесов Дон 
Кихот је својеврсна пародија витешких романа.

Химна је у антици првобитно означавала врсту свечане песме 
у част неког божанства. Најчешће је у хексаметру. У ренесанси се 
повезује са елегијом, посебно коришћењем елегијског дистиха. 
Химна је обновљена у немачком романтизму (Новалис, Химне ноћи). 
Српска државна химна Боже правде преузета је из алегоријске 
позоришне представе Јована Ђорђевића Маркова сабља (1872). 
Музику је компоновао Даворин Јенко.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ

пародија, химна, 
сатирична поезија
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Лаза Костић

Међу јавом и мед сном

Срце моје самохрано,
  ко те дозва у мој дом?
неуморна плетисанко,
што плетиво плетеш танко
  међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце лудо,
  шта ти мислиш с плетивом?
кô плетиља она стара, 
дан што плете, ноћ опара,
  међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце кивно,
  убио те живи гром!
што се не даш мени живу
разабрати у плетиву
  међу јавом и мед сном!
(1863)

РАД НА ТЕКСТУ

Прочитај пажљиво Костићеву песму Међу јавом и мед сном. 
Посматрај интерпункцију. Због чега песник после интерпункцијског 
знака којим се завршава други стих у свакој строфи (упитник, 
узвичник) излагање наставља малим словом? Размисли о 
стилистичкој функцији интерпункције у књижевном делу.
Костићев песнички стил је заснован на лирском дијалогу са 
имагинарним сабеседником. Омиљено стилско средство његове 
поезије је апострофа. Шта се постиже непосредним обраћањем 
стварима и појавама о којима се пева? Уочи разлике у обраћању 
лирског субјекта срцу у све три строфе („самохрано”, „лудо”, 
„кивно”). Образложи их у контексту целовитог комплекса значења 
песме.
Како доживљаваш мотив срца у овој песми? Из које се скривене 
перспективе лирски субјект обраћа срцу? Од благонаклоног 
прихватања непозваног госта („самохрано”), преко благог прекора 
због лакомисленог трошења човекових умних сила („срце лудо”), до 

1.  

2.  

3.  

  Извор: Лаза Костић, Песме, 
приредио Владимир Отовић, 
Нови Сад, Матица српска, 
1991.
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клетве упућене мутним, ирационалним, сновидним афектима („срце 
кивно”) представљен је љути бој, непрекинути рат између рација и 
осећања у лирском субјекту. Којим лирским средствима се дочарава 
духовна драма лирског субјекта? Шта се то све у њему ломи и 
препире?
Како тумачиш мотив плетива у песми? На које дело те асоцира 
„плетиља она стара”? Посматрај начин римовања и ослушни ритам 
песме. Уочи правилност смењивања осмерачких стихова и стихова у 
седмерцу у три строфе од по пет стихова (квинта). У песми, наизглед 
једноставне форме, остварио је унакрсно, обгрљено и паралелно 
римовање. Обележи све три врсте риме у песми. 
Обрати пажњу на стилске фигуре. Подвуци сва понављања речи и 
израза у песми. Каква је функција рефрена „Међу јавом и мед сном”?

ПОЈМОВНИК

Песничка слика је уметничка слика у песми преко које се 
изражавају осећања и расположења песника поводом неког појма, 
појаве, момента, бића, изгледа, природе, ентеријера, екстеријера, 
визуелне или акустичке дражи. Прате је опис, субјективни доживљај, 
асоцијативност, симболичност, исказивање осећања, сложеност 
значења, индивидуални стил песника. У себи групише мотиве који се 
тумаче по принципу сродности и контрастивности. То је конкретна 
слика живота преломљена кроз призму уметниковог духа.

Алитерација је понављање истих сугласника или сугласничких 
група у стиховима или реченицама. 

Асонанца је понављање истог самогласника унутар стиха; 
потиче од латинске речи којом се означава складно звучање 
(еуфонија). Појачава експресивност песничког језика.

Версификација је теорија стиха као специфичног облика 
песничког говора. Синонимни термин је метрика. Постоје три 
система версификације: 1) квантитативна (античка) версификација, 
у којој се дуги и кратки слогови мере временом потребним за њихово 
изговарање (морама); најмања јединица ритма назива се стопа 
(нпр. трохеј (– U); јамб (U –), дактил (– U U); 2) силабичка (слоговна) 
версификација успоставља се на основу броја слогова у стиху, без 
обзира на њихове дужине, са цезуром на утврђеном месту; 3) тонска 
(акценатска) версификација, која захтева да у сваком стиху буде 
исти број наглашених слогова. Данашња версификација је најчешће 
силабичко-тонска, код које је број слогова сталан, али и природан 
нагласак речи обликује ритам.

4.  

5.  

Песничка слика је уметничка слика у песми преко које се
изражавају осећања и расположења песника поводом неког појма, 
појаве, момента, бића, изгледа, природе, ентеријера, екстеријера,
визуелне или акустичке дражи. Прате је опис, субјективни доживљај, 
асоцијативност, симболичност, исказивање осећања, сложеност 
значења, индивидуални стил песника. У себи групише мотиве који се
тумаче по принципу сродности и контрастивности. То је конкретна 
слика живота преломљена кроз призму уметниковог духа.

Алитерација је понављање истих сугласника или сугласничких
група у стиховима или реченицама.

Асонанца је понављање истог самогласника унутар стиха; 
потиче од латинске речи којом се означава складно звучање
(еуфонија). Појачава експресивност песничког језика.

Версификација је теорија стиха као специфичног облика
песничког говора. Синонимни термин је метрика. Постоје три 
система версификације: 1) квантитативна (античка)а версификација,
у којој се дуги и кратки слогови мере временом потребним за њихово 
изговарање (морама); најмања јединица ритма назива се стопа 
(нпр. трохеј (– U); јамб (U –), дактил (– U U); 2) силабичка (слоговна)
версификација успоставља се на основу броја слогова у стиху, без
обзира на њихове дужине, са цезуром на утврђеном месту; 3) тонска
(акценатска) версификација, која захтева да у сваком стиху буде
исти број наглашених слогова. Данашња версификација је најчешћеа
силабичко-тонска, код које је број слогова сталан, али и природан 
нагласак речи обликује ритам.

 ■ Споменик Лази Костићу 
у Новом Саду
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ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

Повежи ритам песме са ритмом откуцаја срца лирског субјекта. 
Образложи на који начин се постиже везивна функција средишње 
строфе у структури песме. Којим средствима се избегава 
једноличност ритма песме? Шта се постиже понављањем и 
варирањем речи које имају истоветни корен? Одреди граматичке 
категорије свих речи изведених из корена „плет” у песми 
(ПЛЕТисанко, ПЛЕТиво, ПЛЕТеш, ПЛЕТивом, ПЛЕТиља, ПЛЕТе, 
ПЛЕТиву). Реч „плетисанка” је настала комбинованом творбом речи. 
Покушај да објасниш начин Костићевог добијања нових речи. Како 
се називају овакве речи у стилистици? Каква је њихова функција?
Обрати пажњу на звучне фигуре. У првој строфи, придев у синтагми 
„срце моје”, повезан је са речју „мој” у синтагми „мој дом”, а слог 
„МО” са речима „саМОхрано”, „МОј”, „јавОМ”, „снОМ”. На основу 
ових примера, уочи значај понављања сугласника и сугласничких 
група (алитерација) и самогласника (асонанца) у песми. У којој мери 
понављање гласовне групе „ИВ” у речима „кИВно”, „жИВи”, „жИВу”, 
„плетИВу” доприноси схватању о магијској делотворности клетве у 
завршници песме („убио те живи гром”)?
Каква се то психолошка драма одвија унутар лирског субјекта? Због 
чега се моћ и немоћ лирског субјекта доводе у везу са процесима 
песничког стварања, а процес стварања са смислом његовог 
живота? Ко управља и руководи поступцима лирског субјекта? 
Одвија ли се све у његовом животу у складу са његовим намерама и 
очекивањима?

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

У песми Међу јавом и мед сном Лаза Костић је, у младалачкој фази 
свог стваралаштва, у својој 22. години (1863), исказао програмски став о 
томе да стваралаштво настаје у стању које се налази између разумског и 
осећајног дела човекове личности, стању које је између јаве и сна.

„У обичних људи има два главна душевна стања: јава и сан. У 
необичних, особито песника и уметника, има још једно треће, то је – тако 
бих га назвао – занос, инспирација. То се стање разликује од оних двају 
обичних највише тим што је чисто душевно, док су она два више живчана, 
мождана, те се зато налазе и у животиња, па чак и у некога цвећа. Зато је, 
у здравог чељадета, и редовна, периодична, засобица јаве и сна. А занос, 
онај здрави, песнички занос, долази изненада, на махове.”

(Лаза Костић, Књига о Змају, одломак)

1.  

2.  

3.  

 ■ Лаза Костић
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ЗАНИМЉИВОСТ

Плетисанка
„Загонетан је, међутим, и четврти стих: дан што плете ноћ опара. Како 

га схватити? Асоцијације одмах иду ка двема великим литерарним темама: 
оној из Одисеје, где Пенелопа ноћу опара оно што дању истка и ка нашој 
народној песми Зидање Скадра: што мајстори за дан изградили то су виле 
за ноћ порушиле.”

(Петар Милосављевић, Триптих о Лази Костићу, одломак)

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Лаза Костић (1841, Ковиљ, Бачка – 1910, Беч) jедан је од 
најзначајнијих песника српског романтизма и један од највећих 
српских песника уопште. Утемељио је оригиналну књижевнотеоријску и 
филозофску мисао, обогатио српску версификацију и немерљиво подигао 
углед драмског песништва у раздобљу српског романтизма. Најзначајнија 
дела су му: збирке песама Песме I, Песме II, драме Максим Црнојевић, Пера 
Сегединац, затим књижевнотеоријски и филозофски списи Основа лепоте 
у свету с особитим обзиром на српске народне песме, Основно начело, 
Књига о Змају. Завршио је 3. јуна 1909. своју последњу песму, чувену Santa 
Maria della Salute. Исте године Матица српска издаје јубиларно издање 
Костићевих песама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

песничка слика, 
версификација, 
асонанца, алитерација

 ■ Лаза Костић
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Лаза Костић

Santa Maria della Salute

Santa Maria della Salute је први пут објављена у последњој, заветној збирци 
песама Лазе Костића Песме (1909). Лаза Костић и Ленка Дунђерски упознали 
су се у лето 1891. године, када је Лази било 50, а Ленки 20 година. По повратку 
са Цетиња, Костић је јули и август провео у летњиковцу Дунђерских у Чебу. 
После тог судбоносног сусрета, песник се повлачи у манастир Крушедол. Лаза 
Костић се 10. (22) септембра 1895. оженио богатом Сомборком Јулијаном 
Паланачки. На свадбеном путовању први пут је видео венецијанску цркву Santa 
Maria della Salute. Претходно је, у песми Дужде се жени (1878), у родољубивом 
заносу, зажалио због посечених словенских шума које су уграђене у темеље 
венецијанског храма. Недуго након Лазине свадбе, Ленка Дунђерски је, од 
последица тифусне грознице, умрла 8. (20) новембра 1895, „лицем на Св. 
архангела Михаила, на свој 25. рођендан”. Лаза Костић, овим поводом, у 
писму жени пише: „Био сам у Сентматошу на погребу Ленкину. Ни рођена 
сестра јединица није ми била милија од ње”. Песник се после Ленкине смрти 
припрема за своју лабудову песму. Забележено је да у ту сврху моли Симу 
Матавуља да му препише стихове из Дантеове Божанствене комедије који 
говоре о Беатриче, односно из Петраркиног Канцонијера који описују Лаурину 
лепоту. Код Уроша Предића наручује портрет Ленке Дунђерски. У песниковој 
опоруци је назначено да се 1000 круна завештава манастиру Крушедолу, да се 
сваке године, на дан Ленкине смрти, читају молитве за покој њене душе. Убрзо 
после смрти, Ленка се јавила у песниковом сну (1896). Песник о сусретима 
са вољеном у сну оставља забелешке у свом дневнику који је водио на 
француском језику, а који је сам назвао „ноћник”.

 ■ Ленка Дунђерски

Santa Maria della Salute – 
барокна црква у Венецији коју 
је песник видео приликом 
свадбеног путовања са 
Јулком Паланачки 1895. 
године
устук – реч у бајању којом се 
сузбија неко зло или урок
злости – злобе
кајан – онај који се покајао
луб – спољашњи слој дрвета, 
кора дрвета

Опрости, мајко света, опрости,
 што наших гора пожалих бор,
на ком се, устук свакоје злости,
 блаженој теби подиже двор;
презри, небеснице, врело милости,
 што ти земаљски сагреши створ:
кајан ти љубим пречисте скуте,
Santa Maria della Salute.

Зар није лепше носит лепоту,
 сводова твојих постати стуб,
него грејући светску грехоту
 у пепô спалит срце и луб;
тонут о броду, трунут у плоту,
 ђаволу јелу а врагу дуб?
Зар није лепше вековат у те,
Santa Maria della Salute.

Santa Maria della Salute је први пут објављена у последњој, заветној збирци
песама Лазе Костића Песме (1909). Лаза Костић и Ленка Дунђерски упознали
су се у лето 1891. године, када је Лази било 50, а Ленки 20 година. По повратку 
са Цетиња, Костић је јули и август провео у летњиковцу Дунђерских у Чебу. 
После тог судбоносног сусрета, песник се повлачи у манастир Крушедол. Лаза 
Костић се 10. (22) септембра 1895. оженио богатом Сомборком Јулијаном 
Паланачки. На свадбеном путовању први пут је видео венецијанску цркву Santa 
Maria della Salute. Претходно је, у песми Дужде се жени (1878), у родољубивом
заносу, зажалио због посечених словенских шума које су уграђене у темеље
венецијанског храма. Недуго након Лазине свадбе, Ленка Дунђерски је, од 
последица тифусне грознице, умрла 8. (20) новембра 1895, „лицем на Св. 
архангела Михаила, на свој 25. рођендан”. Лаза Костић, овим поводом, у
писму жени пише: „Био сам у Сентматошу на погребу Ленкину. Ни рођена
сестра јединица није ми била милија од ње”. Песник се после Ленкине смрти 
припрема за своју лабудову песму. Забележено је да у ту сврху моли Симу
Матавуља да му препише стихове из Дантеове Божанствене комедије који 
говоре о Беатриче, односно из Петраркиног Канцонијера који описују Лаурину
лепоту. Код Уроша Предића наручује портрет Ленке Дунђерски. У песниковој 
опоруци је назначено да се 1000 круна завештава манастиру Крушедолу, да се 
сваке године, на дан Ленкине смрти, читају молитве за покој њене душе. Убрзо
после смрти, Ленка се јавила у песниковом сну (1896). Песник о сусретима 
са вољеном у сну оставља забелешке у свом дневнику који је водио на
француском језику, а који је сам назвао „ноћник”.

■ Ленка Дунђерски
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Опрости, мајко, много сам страдô,
 многе сам грехе покајô ја;
све што је срце снивало младо,
 све је то јаве сломио ма’,
за чим сам чезнô, чему се надô,
 све је то давно пепô и пра’,
на угод живу пакости жуте,
Santa Maria della Salute.

Тровало ме је подмукло, гњило,
 ал’ ипак нећу никога клет;
што год је муке на мене било,
 да никог за то не криви свет;
јер, што је души ломило крило,
 те јој у јеку душило лет,
све је то с ове главе, са луде,
Santa Maria della Salute.

Тад моја вила преда ме грану,
 лепше је овај не виде вид;
из црног мрака дивна ми свану,
 кô песма славља у зорин свит,
сваку ми махом залечи рану,
 ал’ тежој рани настаде брид:
што ћу од миља, од муке љуте,
Santa Maria della Salute?

Она ме гледну. У душу свесну
 никад још такав не сину глед;
тим би, што из тог погледа кресну,
 свих васиона стопила лед,
све ми то нуди за чим год чезну’,
 јаде па сладе, чемер па мед,
сву своју душу, све своје жуде,
– сву вечност за те, дивни тренуте! –
Santa Maria della Salute.

Зар мени јадном сва та дивота?
 Зар мени благо толико све?
Зар мени старом, на дну живота,
 та златна воћка што сад тек зре?
Ох, слатка воћко танталска рода,
 што ниси мени сазрела пре?
Опрости моје грешне залуте,
Santa Maria della Salute.

ма’ – мах

 ■ Ленка Дунђерски

душити – притискати
танталски – надохват руке, а 
ипак недостижан; попут мука 
митског Тантала
залуте – лутања, заблуде
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 ■ Црква Santa Maria della Salute

Две се у мени побише силе,
 мозак и срце, памет и сласт.
Дуго су бојак страховит биле,
 кô бесни олуј и стари храст:
напокон силе сусташе миле,
 вијугав мозак одржа власт,
разлог и запон памети худе,
Santa Maria della Salute.

Памет ме стегну, ја срце стисну’,
 утекох мудро од среће луд,
утекох од ње – а она свисну.
 Помрча сунце, вечита студ,
гаснуше звезде, рај у плач бризну,
 смак света наста и страшни суд.
О, светски сломе, о страшни суде,
Santa Maria della Salute!

У срцу сломљен, збуњен у глави,
 спомен је њезин свети ми храм.
Тад ми се она одонуд јави,
 кô да се Бог ми појави сам:
у души бола лед ми се крави,
 кроз њу сад видим, од ње све знам
зашто се мудрачки мозгови муте,
Santa Maria della Salute.

Дође ми у сну. Не кад је зове
 силних ми жеља наврели рој,
она ми дође кад њојзи гове,
 тајне су силе слушкиње њој.
Навек су са њом појаве нове,
 земних милина небески крој.
Тако ми до ње простире путе
Santa Maria della Salute.

У нас је све кô у мужа и жене,
 само што није брига и рад,
све су милине, ал’ нежежене,
 страст нам се блажи у рајски хлад;
старија она сад је од мене,
 тамо ћу бити доста јој млад
где свих времена разлике ћуте,
Santa Maria della Salute.

студ – хладноћа
запон – напор, сметња
говети – угађати
нежежене – благе
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А наша деца песме су моје,
 тих састанака вечити траг;
то се не пише, то се не поје,
 само што душом пробије зрак.
То разумемо само нас двоје,
 то је и рају приновак драг,
то тек у заносу пророци слуте,
Santa Maria della Salute.

А кад ми дође да прсне глава
 о тог живота хридовит крај,
најлепши сан ми постаће јава,
 мој ропац њено: „Ево ме, нај!”
Из ништавила у славу слâва,
 из безњенице у рај, у рај!
У рај, у рај, у њезин загрљај!
 Све ће се жеље ту да пробуде,
душине жице све да прогуде,
задивићемо светске колуте,
богове силне, камоли људе,
звездама ћемо померит путе,
сунцима засут сељенске студе,
да у све куте зоре заруде,
да од милине дуси полуде,
Santa Maria della Salute.

РАД НА ТЕКСТУ

Прочитај песму неколико пута. Размисли о томе због чега је за ову 
Костићеву песму речено да је „најсилнија љубавна песма српске 
књижевности” (Исидора Секулић) и „најбоља гласна песма нашег 
песништва” (Миодраг Павловић).
Зашто лирски субјект моли Богородицу за опрост? Како лирски 
субјект описује искушења и животне бродоломе кроз које је прошао? 
Шта је то што му је у животу најтеже пало?
Образложи силину надахнућа и љубавне чежње који су подстакли 
песника да створи овако узвишено дело.
У песми Santa Maria della Salute вила се изненада појављује у петој 
строфи. Због чега лирски субјект мртву драгу означава као вилу? 
Које су све особине виле у народном песништву? На који је начин у 
песми дочарана силина љубавне чежње која брише границе између 
живих и мртвих?

1.  

2.  

3.  

4.  

  Извор: Лаза, Костић, Песме, 
приредио Владимир Отовић, 
Нови Сад, Матица српска, 
1991.

приновак – принова
сељенски – васионски
безњеница – стање без драге
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Размисли о томе шта је све могло утицати на Костићеву поетску 
имагинацију. Како су у песми повезани мотиви стваралаштва, 
лепоте, мртве драге, религиозног покајања и небеске свадбе?
У 14 строфа понавља се исти рефрен. Шта овај рефрен представља 
у структури песме? Како је песник обликовао строфе? Какав је 
систем римовања? Прочитај више пута завршну строфу. По чему се 
она разликује од структуре претходних строфа? 
У књижевној критици међу песницима српског романтизма једино је 
Лази Костићу припала слава песника који је осмислио нова језичка 
сазвучја и увео нови стих (јамб) у поезију српског романтизма. 
Запази и подвуци необичне речи које откриваш у Костићевој 
песми. Због чега песник гради необичне кованице, мења ред речи, 
користи деминутиве, поиграва се звуком и смислом? Размисли о 
изванредној језичкој имагинацији песника Лазе Костића, о његовој 
реткој и драгоценој особини да ствара нове речи и мења значења 
постојећим.
Зашто је љубав лирског субјекта поистовећена са силином очног 
вида? Где се он среће са мртвом драгом? Шта остаје као видљив 
траг и трајна последица ових сусрета? Објасни значај светлости и 
сна у величанственој песничкој визији Лазе Костића.
Тумачи универзална значења и поруке дела. Којим средствима су 
повезани љубавни занос, звучност десетерачког лирског стиха, 
зрачна купола венецијанског храма, милостивост Богородице 
и мотив мртве драге са најдубљим есхатолошким (посмртни, 
загробни) доживљајима лирског субјекта? Каква је моћ песништва?

ПОЈМОВНИК

Архаизам означава реч или групу речи која је изашла из 
употребе јер се у језичком осећању заједнице схвата као застарела. 
Посебна врста архаизама су историзми. То су речи које нису 
потиснуте новим речима већ су предмети које оне означавају 
изашли из употребе (топуз, тока, дивит).

Неологизам (кованица) означава реч или групу речи која није 
постојала у језику него их појединци стварају као нове речи. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 ■ Јулија Паланачки

Архаизам означава реч или групу речи која је изашла из 
употребе јер се у језичком осећању заједнице схвата као застарела.
Посебна врста архаизама су историзми. То су речи које нису 
потиснуте новим речима већ су предмети које оне означавају 
изашли из употребе (топуз, тока, дивит).

Неологизам (кованица) означава реч или групу речи која није 
постојала у језику него их појединци стварају као нове речи. 



186

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

Лаза Костић је увео јамб у поезију српског романтизма. Сазнај 
основне принципе версификације, као и особености ритма и 
интонације у развоју српског стиха у епоси српског романтизма. 
Посебну пажњу обрати на песнички језик којим се Лаза Костић 
разликује од осталих романтичара.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„У романтичарској поезији постоји и један друкчији тип јампског 
стиха, чије су изражајне могућности знатно веће од изражајних 
могућности кратког јамба. То је јампски десетерац, који је по 
узору на Шекспиров јамб у српску поезију увео Лаза Костић. По 
неким својим одликама, а пре свега по узлазној обојености ритма, 
реткој у српској поезији, Костићев јампски десетерац можда 
је најсамосвојнији стих читавог класичног раздобља српске 
версификације.

Па ỳ том свéту глёдам свäки чäс
Час нôћ, час дâн, и òпет нôћ па нôћ!”

(Леон Којен, Студије о српском стиху, одломак)

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

„Santa Maria della Salute је и исповест песникова, молитва, кајање, али 
пре свега химна лепоти и уметности. У њу је стао сав Костићев пређашњи 
’грешни’ живот (’Опрости, мајко, много сам страдо, Многе сам грехе 
покајо ја’), и трагична неостварена љубав. Појава ’његове виле’ ставља га 
пред нове егзистенцијалне дилеме (’Сваку махом залечи рану/, ал’ тежој 
рани настаде брид’), а њена смрт, представља прекретницу у његовом 
поимању света (’Кроз њу сад видим, од ње све знам / зашто се мудрачки 
мозгови муте’). Стога се завршни део ове песме, писан готово као екстаза, 
а посвећен походима вољене у сну, које му наговештавају тајну вечнога 
света непролазне лепоте, може схватити као сублимација читавог његовог 
стваралаштва, као његово песничко завештање. Лаза Костић, пред крај 
живота, поклонио се пред венецијанском црквом и пред својом умрлом 
драгом, видевши у њима вечни идеал лепоте.”

(Тања Поповић, Ленка Дунђерски – српска Беатриче, химна љубави и лепоти, 
стр. 90–94)

  Литература: Лаза 
Костић, О књижевности 
и језику, Нови Сад, 
Матица српска, 1990; 
Лаза Костић, прир. 
Младен Лесковац, 
СКЗ, Београд, 1960; 
Лаза Костић, Књига о 
Змају, прир. Драгиша 
Живковић, Нови Сад, 
Матица српска, 1989; 
Станислав Винавер, 
Заноси и пркоси Лазе 
Костића, Нови Сад, 1963; 
Петар Милосављевић, 
Триптих о Лази Костићу, 
Сомбор, Народна 
библиотека „Карло 
Бијелицки”, 1991; Век 
песме Santa Maria 
della Salute, прир. Хаџи 
Зоран Лазин, Нови Сад, 
Академска књига, 2009.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

лирика, структура, 
стих, симболика, 
рефрен, 
версификација,
јамб
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Лаза Костић

Максим Црнојевић
(одломак)

Други чин

Друга појава

JEВРOСИMA 
(Улaзи, нaслaњajући сe нa Mаксима с 

jeднe стрaнe, a с другe пoдилaзи Mилoш.) 

JEВРOСИMA
Maлaксaлa сaм, синкo, држи мe! 
Ил' нa срцу, ил' 'дe je, тeк je злo. 
Пoкуцaвa ми срцe жeстoкo, 
и у глaву ми крвљу удaрa 
к'o кивaн душмaн нa утврђeн грaд! 
Пa зaтo ми сe вaљдa причувa 
нeпрeстaнo к'o кoњски нeки бaт, 
a пoглeдaм ли oкнoм нaпoљe, 
привиђa ми сe кoњ и кoњaник. 
(Чуje сe спoљa пoтмулo куцaњe.) 

Бaш сaд, - к'o дa гa чуjeм изнoвa. 
(Oпeт куцaњe.) 

MИЛOШ
To нeкo куцa, мajкo, зaистa. 

ИВO 

(Спoљa:)

Хoj! Хoj! 

JEВРOСИMA
Хa! Штa! Je л' срцe тo ил' ниje? - Jeст! 
Ил' oн, - ил' срцe? Ил' срцe, ил' oн! 
И oн и срцe, и срцe и oн! 
(Прислушкуje нa прoзoру.) 

ИВO
(Спoљa:)

Ta oтвaрajтe! Oтвaрajтe, хej! 
Ни живe душe? Слугe, слушкињe! 
Зaр нe смeм ja у двoрe Ивинe? 

JEВРOСИMA
И он и срцe, и срцe и oн! 
Ta oбa су, тa oбa су ми ту, 
дoнeсoшe ми снaгу, утeху! 
(Брзo oдe.) 

MAКСИM 
(Сaм:)

И дoђe вeћ, и oтaц дoђe вeћ, 
љубaвни сину свoмe пoслaник! 
Пoдвикуje свaтoвски вeсeлo, 
oд нeпoзнaтe љубe нoси глaс, 
oд нeпoзнaтe, сину нeзнaнoм, 
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jeр синa свoгa нeћe пoзнaти; 
aл' пoзнa л' синa, нaђe ли гa joш, 
тeк oндa ћe дa пoзнa нa жaлoст 
дa ниje нaш'o сину нeвeсту: 
тa нeћe мe нaвeсти никaдa 
нa нeвeсту нeнaвeшћeну ми, 
нeнaвeшћeну oд срцa ми мoг! 
Срцe je мoje пунo, прeпунo, 
испуњaвa гa јeдaн сaмo лик, 
пa aкo ниje хтeлa судбинa 
дa ми сe срцe jeднoм прeлиje 
и прeливши сe тaj бoжaствeн лик 
нa грудмa мojим тeлoм пoстaнe, 
дa живи вeчнo у мoм нaруч'у, -
кaд ниje тaкo хтeлa судбинa, 
кaд тaкo нeћe, друкч'e нeћу ja! 
Ja нeћу никaд oд мoг пoљупцa, 
oд пoљупцa, oд зaгрљaja мoг, 
дa срцу свoмe грaдим нeвeрe! 
Aнђeлиjу ми нe дa вeчни суд, 
aл' другу нeћу, зaлуд, бaбo, труд! 
(Mилoш и Jевросима прoлaзe 

нoсeћи Ивинo oружje и пртљaг.) 

Вeсeлo сaмo, чили чaуши, 
кaкo вaс брзo свeкaр нaучи! 

JEВРOСИMA
Инaчe тeжaк бeшe oвaj мaч, 
a сaд je лaк, a сaд je тaкo лaк, 
пoлeтeлa бих ш њимe у oблaк! 
(Oдe зa Mилoшeм.) 

MAКСИM
O, мajкo мoja, нeгo мoja мати! 
Кaкaв си тeрeт oднeгoвaлa, 
и нe биo ти свaки други лaк! 
Oх, мeни тeрeт, тeби oлaкшaк - 
тaкaв je с прoшњe бaбин пoврaтaк! 
Aл' eвo гa! Сaд нeмaш кaмo куд, 
oчeкуj нужду, слeпи кaжипут! 
(Улaзи Ивo Црнојевић.) 

ИВO
A Maксим? 'Дe je Maксим, зoвни гa! 
Jeс' чуo, мoмчe? Зoвни Maксимa! 

MAКСИM 
(Сeби:)

Стрaхoтa, oх, стрaхoтa дoбoгa! 
Прeблaги бoжe, чуjeш ли тaj глaс? 
Пa услушaj гa: зoвни Maксимa! 

ИВO
 Ma штa си стao, жури, дeрaнe! 
(Сeби:) 

Oх, кaкo ми je Maксим у срцу, 
нe мoгу дa сe срдим нa oвoг, 
oдeлo je нa њeму Maксинo 
штo му je, вaљдa, изнoшeнo дao. 
(Maксиму:) 

Хajд' иди, синкo, штo с' сe прeпao? 

MAКСИM 
(Пoлaзeћи:)

Дa идeм, тужaн, кудa и кaмo! 
Из oвoг тeлa сaмo oдлaзим! 
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(Рукoм нa нoжу.) 

И бoгaми, joш jeднa сaмo рeч, 
joш jeдaн пoзив сaмo, eвo мe! 
Дa идeм бoгу нa истину сaд, 
и oвo тeлo, свojу црну лaж, 
дa oстaвим joш нeзнajућeм jaд! 

ИВO 
(Сeднe, рaзузуруjући сe.)

Oх, дeтe мoje, 'рaнo, Maксимe, 
рaдoсти мoja, jeдинчeту мoj! 
Дa jeдинитe тeби рaдoсти! 
Дoк сaмo дoђe, ступи прeдa мe, 
пa зaпитa мe: ,,Кaкo, бaбo мoj? 
Пa кaкo пут, пa кaкo прoсидбa?" 
A ja му кaжeм: ,,Синe, нa нoгe! 
Oдвoди снaху, тeби нeвeсту, 
лeпoту прву свoгa врeмeнa, 
a плeмe врeднo твoгa плeмeнa, 
чувeну ћeрку дуждa млeтaчкoг, 
нajлeпшу љубу, нajмилoсниjу; 
Aнђeлиjу, мoрe, Aнђeлиjу!" 
Дa рaдoсти, дa силнe рaдoсти, 
oбaсућe ми рукe сузaмa, 
oпиjeн ћe ми пaсти нa груди, 
a ja, a ja? Oх, штa ћу! - Moрe, хej! 
Tи joш нe oдe звaти Maксимa? 

MAКСИM 
(Сeби:)

 Aнђeлиjу! - Aнђe - - Aнђeлиjу! 
Дa л' увo чу? Дa л' oкo углeдa? 
Ил' oсeтишe устa кaкву слaст 

штo oпиja свa рeдoм чувилa, 
дa нe схвaћajу joш: je л' истинa?! 

ИВO
Зaр joш нe oдe? Tрaгo ниjeднa! 
Ил' oвaj чaс дa идeш звaти гa, 
ил' oвaj чaс 
(Вaди мaч.) 

бићe ти пoслeдњи! 
Ил' смeстa сaд, ил' с мeстa никaдa! 
(Jевросима цикoм улeти.) 

JEВРOСИMА
Нe, зaбoгa, нe удри нa бoгa! 
(Зaклaњa Maскимa.) 

Зaр мaчeм мислиш oштрнути jaд 
штo бoжja рукa мaчeм усeчe 
и бoжja сaмo милoст oднoси? 
Бeсoмучничe! Дoлe, дoлe мaч! 

ИВO
Бeсoмучник! Штa? Ja бeсoмучник? 
Бeсoмучницo, кojи ти je бeс? 

JEВРOСИMA
Бeсoмучник си, дa, бeсoмучник! 
Jeр бeз мукe си синa рoдиo, 
oтхрaниo си синa бeз мукe, 
пa сaд кaд je нa твojу муку спao, 
пa сaд зaр мислиш дa сe oпрoстиш 
oд свoje мукe мукoм њeгoвoм? 
(Грлeћи Maксимa.) 

Нe бoj ми сe, нe бoj сe, Maксимe! 
Нe дршћи, синe, мajкa ти je ту! 
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ИВO 
(Испусти мaч.) 

Штa? ,,Нe бoj сe, нe дршћи, Maксимe!?" 
Je л' Maксим тo? Je л' збиљa Maксим тo? 
Бeсoмучницo, лaжeш, тo je лaж! 
Jeр лaж je црнa, мoj je Maксим бeo! 
Jeр лaж je гaднa, мoj je Maксим лeп! 
Ta лaж je тo, тa ти си црнa лaж! 
Je л' билa лaж joш мaти истинe? 
A jeси л' истинa, oвo ти ниje син! 
Вeћ лaж си ти, a лaж ћу убити! 
(Нaпaдa мaчeм нa Jeврoсиму.) 

MAКСИM 
(Зaклaњajући мajку.) 

Нe бoj сe, мajкo, Maксим ти je ту! 
(Иви:) 

E, лaж je, дaклe, ниje истинa! 
Ja нисaм Maксим, нисaм бaбин син, 
ja нисaм Maксим, удри мeнe, дe! 
Jуриши сaмo, прoбиj oвaj штит 
штo муклo криje синa твoгa лик, 
испoдa њ ћe изaћи Maксим твoj, 
пa кaмo дa си oтaц нeбeсни 
дa oдлeти у твoja нaручja! 
Штo дршћeш? Прoбиj, сeци, удaрaj! 
Ja нисaм Maксим, удри мeнe, дe! 

ИВO 
(Опeт бaци мaч.) 

Oх, бoжe блaги, дa ли си ти блaг 
кaд мeнe гoниш тaкo жeстoкo? 
Oх, свeмoгући, дa л' си свeмoгућ 

кaд нe мoжeш пoврaтити ми рeч 
штo дaдoх дужду! Ни тo нe мoжeш! 
Teк jeднa рeч, тeк jeднa худa рeч! 
Ta jeднa рeч пoбeдилa нaс свe: 
и мojу силу, силу дуждeву, 
и лeпу срeћу мoгa Maксимa, 
и тeбe бoгa свeмoгућeгa! 
Пa штa дa рaди смртaн чoвeк ту 
кaд, бeсмртничe, и ти мaлaкшeш? 
Oпрoсти ми, грeшнику сaмртнoм, 
aл' тaкo си ми, свeс'лничe, слaб, 
дa мoлeћeг тe мeнe: Прими мe! -
Ни сaслушaти нe би мoг'o сaд, 
ил' нe би мoг'o, или нe би хтeo, 
дa примивши ту нeмoћ слaбиjу, 
joш вeћмa, силaн, нe изнeмoгнeш. 

JEВРOСИMA
Штa рeчe, Ивo? Кaквa, тужaн, рeч? 
Изрeци je, изрeци зaбoгa! 
Jeр стрaшниja je слутњa oвa сaд 
нeг' стo стрaхoтa рeчи бoжиje 
кaд грoмoм зeмљи стрaх нaвeшћуje! 
Изрeци je, oх, чуj, изрeци je! 

ИВO
Нajлeпши jунaк, рeкoх дужду ja, 
нajлeпши, рeкoх ja, у хиљaди, -
у хиљaди сaд нeмa ружниjeг! 
И нeмa лeпшeг цeлa Лaтинскa, - 
сaд ружниjeгa нeмa читaв свeт. 
Oх, свeтe мoj, дa свeтao бeшe ти 
дoк нa твoм лицу сjaшe бeли дaн, 
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aл' вишe дaнa ja тe нe видoх, 
пa и нa тeби дaнaк прeстaдe 
и oкрeну сe другa стрaнa - нoћ! 
Oх, нe вeруjeм, нe вeруjeм joш! 
Ta вeруj, тужaн, ил' oбнeвиди! 
Oдузми вид, a бoл, oх, стрaшaн бoл! 
У груди ми сe врти читaв свeт 
и вртeћи сe стeњeм врлeтним 
o живилa ми груднa зaпињe, 
пa кидa, кидa, - бaр дa прeкинe! 
Пa у тoм свeту глeдaм свaки чaс 
чaс нoћ, чaс дaн, и oпeт нoћ пa нoћ! 

JEВРOСИMA
Oх, хвaлa тeби, хвaлa дoбoгa 
штo мeнe рeчи тaк'м утeши, 
jeр слутњa мoja бeшe стрaшниja, 
oх, хвaлa тeби, тeшитeљу мoj! 

ИВO
Зaр мeни хвaлa, нeсмислeницo? 
Зaр имa душа слутњe стрaшниje, 
нeг' oвa штo je црнa истинa? 
Срaмoтa, мoрe, мoгa имeнa, 
прeд пoнoситим дуждeм пoругa! 
Срaмoтa српскa, пoдсмej лaтински! 

JEВРOСИMA
Jeст, нуждa je, и ja je oсeћaм, 
и тa ми нуждa jeзик вeзуje, 
и вeзуje ми свaки пригoвoр. 
Moглa бих рeћи: Гoспoдaру мoj! 
Сeћaш ли сe кaд пoђe прoсити, 

a ja ти рeкoх oвo и oвo, 
пa нeмoj тo, и нeмoj oпeт тo! 
Moглa бих рeћи, свe бих мoглa тo, 
aл' нуждa je, и ja je oсeћaм! 
Moглa бих рeћи: Гoспoдaру мoj! 
Гoвoрилa сaм, нe пoслушa мe, 
oпoмињaлa, нe спoмeну сe; 
joш љубaв мojу, мoje стaрaњe 
и мaтeринскe бригe скрoмну рeч 
гoспoдaрскoм си грдњoм oдбиo! 
Moглa бих рeћи, свe бих мoглa тo, 
мoглa бих рeћи, нe рaд' oсвeтe, 
вeћ срцу свoм дa рoпoт ућуткaм, -
aл', гoспoдaру, нe мoжe ми сe, 
jeр нуждa je, и ja je oсeћaм. 
(Oтпoчинaк.) 

(Mилoш Oбренбеговић дoлaзи.) 

Кo дoлaзи? Je л' Oбрeнбeгoвић тo? 
Je л' Mилoш тo? - O, бoжja милoштo! 
Oх, хoди, 'рaнo, хoди, Mилoшe, 
пoмoзи, синкo, синкo, утeши, 
и мeнe, Ивa, и пoбрaтa твoг! 

ИВO
Moj син, мoj син! - Ta eвo синa мoг! 
Ил' бoг je вaљдa рaстaвиo лик 
oд суштa тeлa синa мoјeгa, 
дa кушa сaмo рoдитeљску свeст 
зa кoje ћу сe, jaдaн, мaшити! 
Oх, Mилoшe, нeк' будe дрaг ти лик 
рoђeниjeг ми тeлa зaступник! 
(Грли Mилoшa.) 
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JEВРOСИMA 
(Сeби:)

Oх, хвaлa тeби, вeчнa прoмисли. 
штo спaсуjућу мис'o ниспoслa 
у jaдa мoгa oчajнички мрaк: 
jeст - Mилoш нeк je, Mилoш нeк je, дa, 
млaдoжeњa умeстo Maксимa! 
(Oстaлимa:) 

Пa хajдe, Ивo, хajдe, Mилoшe, 
дa свeтуjeмo нужду зajeднo 
штa чинит' вaљa, штa ли, кaкo ли! 
(Нуди их дa пoлaзe.) 

MИЛOШ
(Пoлaзeћи.)

Нe прoтивим сe блaгoм пoзиву, 
aл' грoзa ми je прeслушaти вaс; 
нe пoзнajeм у души вaшoj бoл, 
нa чeлу сaмo видим трaгoвe; 
ja нe знaм пeрo штo их нaписa, 
aл' видим слoвa, знaм их читaти, 
и сa њих ми сe 
(Oсврнe сe нa Maксимa:) слути писaлaц. 
(Mилoш, Ивo и Jeврoсимa oду.) 

MAКСИM

(У jeднoj руци држи гajтaн o кoмe 
виси сликa jeднa.)

Пa рeци, дивнa сликo, рeци ми! 
Oх, рeци, рeци, дa л' мe љубиш joш? 
(Куцнe je, сликa сe мичe.) 

Tи вeлиш: „Дa! - Ta дa, - љубим тe ja!" 
И кaкo сaмo мoгoх пoмислит' 

дa jeднoг лeтa сувo кoритo 
исцрпeт мoжe буjнoст тoлику, 
милoсти твoje силнe извoрe? 
Дa мoж' исцрпeт' jeднoг лeтa днo, 
дa мoж' исцрпeт' силнe рeкe тe 
штo мoрa зa њих тeк су љускицe, 
a вeчнoсти бeскрajни oкeaн 
тeк жaлoстaн, чeмeрaн, прaзaн врг! 
И oпeт, душo, слaтки извoрe! 
И oпeт мoждa нeћeш пoзнaти 
кaд 'вaкo видиш твoгa Maксимa, 
тo узмућeнo твoje jeзeрo? 
Зaр нe мoж' бити, нe мoж' бити зaр? 
Прoмeн'o сaм сe, o'рaпaвиo! 
Штa мислиш, чeдo, сaсвим други лик! 
Oх, кaжи ми, oх, кaжи, сликo ти, 
хoћeш ли oпeт мeнe пoзнaти, 
хoћeш ли пoзнaт' твoгa Maксимa, 
из oчиjу, из устa, душу, рeч? 
(Oпeт куцнe слику.) 

Штa? „Хoћу?" Штa? - Oх: „Хoћу!" - Хoћу! дa! 
Aл' „нeћу!" рeци, рeци: „Нeћу, нe!" 
Jeр oдгoвoр сaм тaj зaслужиo 
кaд ту joш сумњaм, кaд joш питaм тo! 
Aл' ти сe свeтиш слaткoм oсвeтoм 
пa вeлиш: „Хoћу!" - Хoћeш? Хoћeш? O! 
(Љубeћи слику oдe.)
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Пети чин

Друга појава 

Измeђу двe стeнe зaвршуje сe клaнaц. 

Кулe жaбљaчкe видe сe кoсo и мaлo

дaљe нeг' у првoj пojaви. 

Нaсрeд сцeнe стojи Ивo Црнојевић 

пoкaзуjући рукoм пут Жaбљaкa; 

прeд њим Mилoш држи Aнђелију зa 

руку, уз њих Дуждевић, нa стрaни 

вojвoдe, a у другoм плaну oстaли свaти. 

AНЂEЛИJA
Ни рeчи вишe, стaри злoгучe, 
ни рeчи вишe, нe вeруjeм ja! 
И смeстa дa сe oкaмeниш ту, 
и свaкe зoрe тaj из тeбe звук 
изрицaт' стaнe кoбнe рeчи тe 
и сaв ти чуду пoвeруje свeт -
- и oпeт нe бих вeрoвaлa ja! 

ИВO
Учини дужнoст, синe Mилoшe, 
учини дужнoст, oбaвeсти je! 

MИЛOШ
Рeчeнo je, oбaвeшћeнa je. 

AНЂEЛИJA
Зaр и ти вeћ? Oх, дoстa, дoстa, знaм! 
(Криje лицe Mилoшу нa грудимa.) 

ИВO
Рaскрсти рукe, биo дeвeрe, 

рaскрсти рукe с туђe нeвeстe, 
ил' oвaj чaс 
(Рукoм нa мaчу.) 

рaскрстићу их ja! 

MИЛOШ
Нa грудмa грлим свojу нeвeсту 
и љубу свojу, Maксим ми je дao, 
уступиo уз пoбрaтимску рeч. 

ИВO
Штa? Maксим дao? Maксим дao рeч? 
Дo врaгa рeч, aл' рукe с нeвeстe! 

MИЛOШ
Oд њeгa ми je oд милoштe дaр, 
и зaиштe л' je, њeму дaћу je 
и никoм другoм! Зoви Maксимa, 
пoзoви гa дa oпoзoвe рeч. 

ИВO 
(Сeби:)

Пoзoви гa? Ta зaр нe пoзнajeм 
дaрeжљивoст и гoспoдску му крв? 
Дaривaти мa кoгa нeвeстoм, 
дaривaти срaмoтoм oцa свoг! 
Нeсмислeничe, тeшки jaдe мoj! 
(У кaнтoнaду.) 

Jунaци, мoмци, свaти кићeни, 
свaтoвским вeнцeм oкититe нaс, 
oпкoлитe нaс живим oпкoпoм, 
пa врaти ли сe Maксим oвaмo, 
зa живу глaву нe пуштajтe гa, 
вeћ гoнитe гa мaчeм у нeврaт! 
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(Moмци сe пoнaмeштajу уoкруг 

нa дeснoj стрaни.) 

A ви нaс чуjтe, српскa гoспoдo, 
и слушajућ' нaс, рeцитe нaм суд. 
Свeчaни нaс je зaтeкao чaс, 
тaj свeчaн чaс тe питa, Mилoшe, 
и зaдaтa тe питa твoja рeч, 
jeси л' ми вoљaн прeдaт' нeвeсту? 
Рaзуми дoбрo: мeни дa je дaш! 
Изрeци сaд ил' хoћeш или нe! 

MИЛOШ
Нa устa твoja свeчaн питa чaс, 
свeчaниjи му eвo oдгoвoр: 
e љубe свoje нe дaм тeби ja! 
(Maксим улaзи пoлaгaнo с 

дeснe стрaнe.) 

ИВO
И oпeт питaм тeбe, вojвoдo, 
je л' вoљaн Mилoш прeдaти ми плeн? 

MИЛOШ
И oпeт кaжeм, гoспoдaру, ja 
дa нe дaм љубe, нe дaм срцa свoг! 

ИВO
И joш jeдaрeд сaмo: aмo дaj! 

MИЛOШ
И joш jeдaрeд, нe дaм тe нe дaм! 
(Maксим исшргнe jeднoм мoмку 
мaч из рукe, и прoбиje кoлo и тргнe 
Aнђeлиjу oд Mилoшa; Дуждeвић 
прихвaти сeстру.) 

MAКСИM
Aл' бoгу душу, бoгу душу дaj! 
(Прoбoдe Mилoшa.) 

MИЛOШ 
(Пoсрћући:)

Joш бoљe тaкo, бoљe тaкo joш! 
Teк пoбрaтиму хтeдoх дa je дaм, 
aл' дoђe пoбрaт, узeдe je сaм! 
Joш бoљe тaкo, бoљe тaкo joш! 

MAКСИM
Штa? пoбрaтиму? Joш гa спoмињeш? 
У смртни чaс пoмeлa му сe свeст, 
ил' нa днo срцa пoгoди зaр нoж, 
тe кajући сe вeрa пoтoњa 
у издajничкoj крви прoкaпa, 
тe пoтoњ' иштe брaтски oпрoштaj, 
у испoвeсти грeхa пaклeнa 
изнeмoгли му дрмajући ум? 

ИВO
Зaр тaкo? Je л', oбeзумничe зao, 
зaр тaкo пoклoн нaтрaг узимaш? 
Ил' неси му je зaр пoклoниo? 
Te бeзумникa кaзниш, бeзумник, 
нaглинoм грeшнoм нaглу рушиш лaж? 

MAКСИM
Поклонио? Поклонио? - Пa штa? 

AНЂEЛИJA
(Отргнe сe oд брaтa.)

Пa штa? Joш питaш, oтпaдничe црн? 
Пa штa, joш питaш пaшчиjи ти бeс! 
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Ta aнђeлa си, врaжe, убиo, 
свoг aнђeлa, тa хрaнитeљa свoг, 
у чaсу кaд нajвeћмa бeшe твoj, 
ни oцу твoм кaд нe хтe дa мe дa, 
вeћ тeби сaмo, сaмo тeби, дa, 
сaчувaти мe зaгрљajу твoм, 
сaчувaти мe - сaчувaj мe бoг! - 
Aл' бaш ти хвaлa, дoбрo дoђe бaш! 
Нeк' знaдe штa je мeнe пoклaњaт', 
oдрицaти сe срцa, ликa мoг! -
Хajдeмo, Ђoрђe, дa их нe глeдaм, 
нe мoгу вeћ пoднoсити тaj свeт: 
мртвaцa мрзим, живe прeзирeм, 
шта joш и мeни лeпши свaнe дaн, 
дa с умa снесe црни oвaj сaн. 
(Oдe с Дуждeвићeм.) 

(Дoк Aнђeлиja гoвoри, Maксим 
бaци мaч, клeкнe уз Mилoшa и 
нaгнe сe нaд њим.) 

ИВO
Нe дaj, нe дaj, зaустaвитe je! - 
Aл' нeкa je, нeк' мирнo пoлaзи, 
нeк' идe сaд, jeр ш њoмe oдлaзи 
тaштинa мoja, стaри пoнoс мoj - 
Нe жeсти сe, нe тужи, Maксимe, 
нe oчajничи, oчин jeдинчe, 
oчajнoм сузoм oчи нe квaси 
шaт и ми лeпши углeдaмo дaн, 
ти љубу српску, снajку српску ja, 
рaзгoнићe нaм Српкињицa снa, 
рaзгoнит' jaдe црнoг овoг снa! 
(Дижe Maксимa; чуje сe пуцaњe 

и звeкa oружja, вojвoдe пooдлaзe 
сa ступиштa кojи нa лeвo кojи 
нa дeснo. Пoрeд Maксимa и 
Mилoшa oстaje сaм Ивo.) 

MAКСИM
Пс! Слушaj! Слушaj! - Дишe - дишe - joш! 
Нe умири! Нe умири! Oх, стoj! 
Oбaзри сe jeдaрeд сaмo joш 
нaд пoнoрoм штo свeтa дeли двa; 
нe вeлим дa ми милoст дaруjeш, 
вeћ oчи тeк oтвoри, oчи тeк, 
дa у пунини вeрe њихoвe, 
пунини свeтлoj пoбрaтимa двa, 
дубину видим свoje нeвeрe! 
Joш jeдну милoст сaмo, сaмo ту! 
Aл' aкo рeчeш прaштajући рeч, 
нe збoри вишe, бoљe - бoљe мри! 
(Пуцњaвa свe jaчa, улaзи Jован Капетан.) 

JOВAН
Издajствo, кнeжe, злo и пoмaгaj! 
Дружинa пoчe Mилoшeвa бoj 
и oтпaдoшe кивнe вojвoдe, 
jунaштву вeћ je вeрних нaших крaj, 
jeр тeбe трaжи свaки пoмишљaj! 

ИВO
Усудишe сe кукaвицe зaр? 
Дeчурлиja сe буни? Хoћe прут? 
Aл' пaзи, дeрe: пoслeдњи je пут! 
(Вaди мaч.) 
Уз Maксимa ми oстaj, Joвaнe, 
дa нe прaви oд сeбe пoкoрa, 
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a oнe ћу утишaти вeћ ja! 
(Oдe.) 

JOВAН
Штa? Ja дa чeкaм, ja дa дaнгубим 
дoк брaћa мoja живoт губe свoj? 
Здрaв', Maксимe! Aл' здрaвиj' дa je бoj! 
(Oдe.) 

MAКСИM
Oтвoри oчи, свaни, пoглeдaj, 
jeдaрeд сaмo пoглeдaj мe joш! 
(Mилoш дигнe глaву.) 

Oх, тaкo, дaнчe мoj, oх, тaкo, дa! 

MИЛOШ
Oд мeнe - прoстo - прoстo дa ти je! 
A Бoг - a Бoг - идeм - гa - питaти! 
(Издaхнe.) 

MAКСИM
Нe oдлaзи, нe oдлaзи му с тим, 
jeр свe врлинe дa ти мeри тeк, 
ниjeдaн грeх, пa ту дa рeкнeш рeч, 
зa мojу душу спaс дa зaмoлиш, 
прeвaгнуo би грeх стрaхoвитo, 
a Арaнђ'o би мaчeм плaмeним 
прeд рajски врaти eв' oвaкo 
(Прoбoдe сe.) дa! 
Бaш дoбaр бeшe, дoбaр - бeшe - мa, 
и рукa бeшe jaчa - oд - срцa! 
(Пaднe нa Mилoшa и издaхнe.)

РАД НА ТЕКСТУ

1. Одреди тему и мотиве датих одломака. Наведи ликове који се 
јављају у одломцима.

2. Опиши Јевросимино психичко стање. Протумачи стихове:

"Ил' oн, – ил' срцe? Ил' срцe, ил' oн! 
И oн и срцe, и срцe и oн!"

3. Каква се борба води у Максиму док Иво улази у дворе?
4. Пажљиво прочитај Максимов монолог и објасни сукоб који се води 

у њему. Како тече дијалог између оца и сина? Како Иво прихвата 
истину када схвати да пред њим стоји син, а не слуга? Шта му је у 
том тренутку важније од несреће која је задесила Максима? Шта 
то говори о њему? Какву одлуку доноси? Како та одлука утиче на 
Максима?

5. Каква осећања мотивишу Милоша, а каква Максима да прихвате 
срамотну замену? Објасни њихово душевно стање? У којем од 
ликова се одвија унутрашња борба?

6. На основу другог одломка окарактериши лик Анђелије. Како она 
прихвата истину о замени младожење? Која је доминантна одлика 
њеног понашања? Објасни. 

  Извор: Лаза Костић, 
Максим Црнојевић, Пера 
Сегединац, Београд, Савремна 
администрација, 1964.

 ■ Иво Црнојевић
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7. Анализирај драмски сукоб између Милоша и Максима. Каква 
унутрашња борба се на крају води у Максиму и до чега га доводи? 
Како се, у датој ситуацији, понаша Иво? Повежите његово понашање 
са традицијом народног певача?

8. Анализирај Костићев стил и језик на основу датих одломака. 
Пронађи у њима романтичарске елементе.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАТАК

1. Прочитај драму у целини као и народну епску песму Женидба 
Максима Црнојевића и откриј сличности и разлике, те њихову 
функцију. Шта покреће драмску радњу? У чему је Максимова 
трагична кривица? Пронађи додирне тачке са Шекспировим 
драмама. 

2. Напиши есеј на тему Женидба Максима Црнојевића у усменој 
традицији и писаној књижевности.

ПОЈМОВНИК

Јамб (гр.) - у античкој метрици метричка стопа састављена 
од једног кратког и једног дугог слога. У силабичко-тонској 
версификацији јамб је двосложна стопа с првим слогом 
неакцентваним, а другим акцентованим (U –). У српском језику јамб 
је тешко остварљив јер акценат не може да стоји на последњем 
слогу. Мајстор јампског стиха у нашој књижевност је Лаза Костић.

Трохеј (гр.) - метричка стопа од два слога од којих је први дуг, 
а други кратак; у силабичко-тонској версификацији први слог је 
акцентован, а други неакцентован (– U). 

Јамб (гр.) - у античкој метрици метричка стопа састављена
од једног кратког и једног дугог слога. У силабичко-тонској
версификацији јамб је двосложна стопа с првим слогом
неакцентваним, а другим акцентованим (U –). У српском језику јамб 
је тешко остварљив јер акценат не може да стоји на последњем 
слогу. Мајстор јампског стиха у нашој књижевност је Лаза Костић.

Трохеј (гр.) - метричка стопа од два слога од којих је први дуг, 
а други кратак; у силабичко-тонској версификацији први слог је
акцентован, а други неакцентован (– U). 

 ■ Сцена из представе 
Максим Црнојевић

КЉУЧНЕ РЕЧИ

романтичарска 
драма, трагична 
кривица, јамб, 
трохеј
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Лаза Костић

Пера Сегединац
(одломак)

Други чин
Прва појава

(...)
(Улaзи Пера Сегединац. зa њим Зака, 
Чорба, Шевић, Ранко Тукелија и oстaли 
кaпeтaни. Сви пoсeдajу у кoлу. У срeди 
Пeрa.)

ПEРA
Вojничкa брaћo, српскa гoспoдo,
ћeсaрскe зeмљe дичнa oбрaнo,
нa зaмaшaн сe сaстaдoсмo рaд:
Изaбрaт' нaм je пoслaникe сaд
нa српски сaбoр у Бeoгрaду;
a вaљa нaм и прoпис удeсит'
дa с њeгa буду пoслaници нaм
нa дичнoм збoру свeтлa oбрaзa.
Jaмaчнa нaм je синoћ стиглa вeст
дa митрoпoлит нoси пoруку
дa ћeсaр зoвe нaрoд у пoмoћ
нa фрaнцускoгa прoтивникa свoг,
и зa ту пoмoћ, шaт и пoбeду,
слoбoдa му дa бирa вojвoду
пo пoврaтку сa слaвнoг рaзбoja.
Ja мислим, брaћo, друзи, гoспoдo,
Србaдиja ћe листoм нaгнути
дa крвљу свojoм цaрску свeштa рeч:
ту вeру дaћe пoслaници нaм
у рукe свeтoг митрoпoлитa,

прaвoслaвни му примив блaгoслoв.
A сaд, jунaци, дa нaм живи цaр
нaд нaрoдoм штo милoстивo бди
и прaвoслaвну штити блaгoчaст!
Приступимo, jунaци, избoру!
(Устaнe, сви пoустajу. Нeки вичу: 
Жив биo! Jeдaн улaзи, приђe Шeвићу и 
пришaпнe му нeштo.)

ШEВИЋ 
(Лaгaнo Пeри:)

Нa трeму чeкa jeдaн кaлуђeр,
им'o би с нaмa крупну кojу рeч.

ПEРA
 (Мoмку:)

Нeк причeкa дoк прoђe скупштинa.
(Moмaк oдe. Meђу зaстaвницимa жaгoр.)

MИЛAН
(Хoћe дa гoвoри, oстaли гa ућуткуjу.)

Кo тo зипaрa? Штa je? — Moмци, мир!

ВУКИЋ
Oпрoсти ми, кaпeтaнe, рeч,
aл' свa сe вojскa oбрaдoвa тoм
штo чуje дa ћe зaрaтити сe.
Aл' никo вaљдa ниje жaрoм тим
усплaмтиo нa jунaчки ти збoр
к'o Рaнкoв Mилaн, мoj нajбoљи друг;
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трeнуткa нe мoж' дoчeкaти тoг
дa пojури нa љуту Фрaнциjу.
Испит'o нисaм je л' jунaчки сoj,
ил' зaтo мoждa штo je прeдлoг твoj.

ПEРA
Жeстину сaмo рaтoбoрну ту
пoхвaлит' мoрaм у oмлaдинe.
Утишaћe сe, имa врeмeнa.
A мoja брaдa вaљдa, сeдa свa,
зaхтeвaт' мoжe зaзoр oд млaђeг.
(Кaпeтaнимa:)

Кoгa ћeмo изaслaт', гoспoдo?

MИЛAН
Ja ипaк питaм штa нaм дaje цaр,
штa дaje ћeсaр у зaмeну нaм
крoм вojвoдe кaд прoђe вeћeм рaт?

ПEРA
Je л' у вaс тaмo кojи млaђи брaт?

MИЛAН
Ja oпeт питaм штa нaм дaje цaр.
Jeр нaрoду сe дoдиjaлo вeћ
улудo гинут' мaмљeн oбмaнoм.

ПEРA
Oхo, синoвчe, глe ти њeгa, глe!
Зaр вojвoду изaбрaт' — oбмaнa?
A знaш ли ти зaр штa je вojвoдa?
Глe, глe, jучe je с трскe сjaх'o тeк,
пa гинут' му сe дoдиjaлo вeћ!

MИЛAН
Ja мислим дa сaм у скупштину звaт
к'o српскe вojскe цaрeв зaстaвник,
у скупштини ми приликуje рeч.
Ja дoбрo знaдeм штa je вojвoдa,
aл' к'o дa нe знa Пeрa кaпeтaн.
Ja мислим, вojнa идe с вojвoдoм;
у мирнo дoбa тo je дoдoлa,
вeртeпски лутaк oтeлejисaн,
ил' злaтaн мaмaк бeчкoj удици! —
Гoспoдин Пeрa дa je вojскa свa,
ни дa бих рeчи, нeкa вojуje;
aл' дoк joш имa српскoг плeмeнa
штo чeлoм љуби турскoг хaтa трaг
нa трг рoбињски штo му нoси 'ћeр, —
дa oвo мaлo снaжнa нaрoдa
пo нeпeлу туђинe изгинe,
дa будe Пeрa Сeгeдинaц кнeз,
ил' вojвoдa, ил' штo ли? —

РAНКO TУКEЛИJA
Mилaнe!

MИЛAН
Oкaни мe сe, кaд нe смeтe ви,
ja мoрaм рeћи, ja нe пристajeм.

ПEРA
Дa будe Пeрa Сeгeдинaц кнeз,
ил' вojвoдa, ил' штo ли? - дeрaнe,
усуђуjeш сe дићи нa цaрa.

MИЛAН
Зaр нa цaрa? Пa штa! Пa кaкaв цaр?
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A кaмo ти пoштeнa цaрскa рeч
дa српскa вojскa тeк нa Tуркe грe,
дa брaни зeмљу, цaрa, цaрску рeч?
A рeчи нeмa! Зaр je и тo цaр?

ПEРA 
(Трзa мaч.)

Бeзoбрaзничe, у скупштини ту
нaзивaт' лaжoм свeтлoг ћeсaрa!
Maч нaпoљe! Пa сa мнoм нa oглeд!
(Кaпeтaни зaдржaвajу Пeру. Рaнкo 
стишaвa Mилaнa.)

ЗAКA
Нe суди му нa прeчaц, приjaнe!
Je л' кривaц, нeк' му прaви будe суд!

MИЛAН
Свaки би други oсeтиo вeћ
у мaчa мoгa кaкaв имa мaх, —
нa сeду брaду нe трзaм гa ja.

ВУКИЋ
Нa сeду брaду? A, дaбoгмe, дa,
и стaриj' чoвeк дeтe имaт' мoж',
a дeтe мoжe лeпo бити joш.

ПEРA
Штa вeли тaj?

MИЛAН
Штa вeли? Вeли тo:
Кaд ћeсaр чуje кaкo Пeрa знa
зa пустe рeчи нaрoд свoj дa дa,
нa брaниoцa мaчeм кидисaт',

кoлajнa му je иoнaкo ту.
Пa нaштo дaљe дизaт' вику ту?

ПEРA
И нa тo пaшчe мaч joш трзaм ja?
Кoлajну њeму!
(Ћуши Mилaнa.)

Eвo ти je, нa!

MИЛAН
(Тргнe мaч.)

Будaлo стaрa! Tи зaр хoћeш крв?
Пa нeк ти будe! Сaмo joш дa знaш:
С вршњaцимa сe бoрим дeсницoм,
a шувaкoм сa лудим стaрцимa.

РAНКO TУКEЛИJA
Нe мoгу прeчит' бoja крвaвoг,
aл' пoсрeд збoрa нeмa мeстa му.

ПEРA
Пa нaпoљe, дa трeмa нe кaљaм.
Узa мe, Зaкo!
(Излaзи сa Зaкoм.)

MИЛAН
Рaнкo, узa мe!
(Излaзи сa Рaнкoм.)

ВУКИЋ
Ma, гoспoдo, мa, брaћo, штa je тo?
Зaр никo нeћe дa их рaстaви?!

ШEВИЋ
Нe лудуj ту! Сaд Пeру рaстaвит'!
Зaустaвити Moриш прoлeтњи
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буjицoм гoрскoм дa сe рaздрaгaн
нe бaци плaх у Tисин зaгрљaj,
ил' нe смлaви рибaрскe кoлeбe?!

I ЧAСНИК
Дa рaстaвљaш? A кo их нaвркa?

ВУКИЋ 
(Глeдa нa прoзoр.)

Глe! Вeћ je дoцкaн! Гoли мaчeви!
(Чуje сe звeкeт мaчeвa. Сви иду нa 
прoзoр.)

I ЧAСНИК
E, ниje Mилaн мaчиj' кaшaљ, нe,
дoчeкуje тeк прoтивникa свoг,
штрпкуje тeк Пeрин удaрaц.

ШEВИЋ
Tим гoрe зa њ; рaздрaжићe гa злo.
Гoлoбрaд мoмaк дa гa штeди joш,
дa Пeру држи ни пoдa штa зaр?
Taj прeзoр му нe прoђe oлaкo!

I ЧAСНИК
Нo, чeкaj сaмo! Глe будaлe, глe! —
Ta штo нe тучeш? Нeмaш oкa зaр?
Te нe видe дa Пeрa прoмaши?
E, глe гa сaд! Дa мaчeм нe тржe,
кaпeтaн Пeрa нaбo би сe сaм
љутинoм слeпoм нaпaдaja свoг.

ВУКИЋ
Aл' сaд je крaj. — Хo-хo! тo шикћe крв.

ШEВИЋ
Жив и здрaв, Пeрo, дoбaр удaрaц!
oдe му рукa бaш у пoдрaмaк!

I ЧAСНИК
Taкo ти трeбa! Зa тeбe je мaч!
Ta мaчкoв рeп зa мaчиj' кaшaљ тaj!
Taкo ти трeбa, тaкo зeлeн, млaд,
пa ни зa живoт, ни зa кaкaв рaд.

ВУКИЋ
Бeз jeднe рукe живeти сe мoж'.

I ЧAСНИК
Ta мoжe, бoлaн, кoлeнoвић je;
aл' хoћe л' пoћи кoja цурa зa њ
кaд oстaнe oсaкaћeн и кљaст?

ВУКИЋ
Зa тaкo крaснoг мoмкa, зaштo нe?

I ЧAСНИК
Дa крaснoгa му прoвoдaџиje!
Ta нaвeк си му иш'o нa руку,
oнaкo je и прoш'o с рукoм сaд;
aл' глe oвaмo, штa ћe oвe ту?
(Улaзe живo Mара Сегединчева, зa њoм 
Jула.)

MAРA
Moj муж! Moj Пeрa! Гдe je Пeрa, гдe?
Пoручуjу нaм дa сe пoбиo!
Гoвoр'тe, гдe je? с ким сe биje? с ким?
(Улaзи с другe стрaнe Пера Сегединац, у 
руци му гo мaч.)
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ПEРA
Пoкaз'o сaм ти кo je Пeрa, знaj!
(Смoтри жeнe.)

A штa ћeш ти ту, жeнo? — Oдлaзи!
У мушкoм пoслу нeмaш мeстa ти.

MAРA
У мушкoм пoслу? Дивни пoслoви!
O твojoj глaви рaдилo сe ту,
a твoja глaвa сaв je живoт мoj.
Пa кo je крвник штo тe нaпaдe?

ПEРA
Moj крвник? Дa, мoj крвник! — 
дeриштe!
К'o дeриштe сaм oшин'o гa тeк.
Дa бeшe чoвeк, друкчe бих му дao.
(Jeдaн чaсник улaзи.)

ЧAСНИК
Ma пoмaгajтe, брaћo, у пoмoћ!
Je л' oд вaс кojи видaч oд рaнe?
Нe мoгoсмo зaустaвит' му крв!

ПEРA
Je л' истинa? — Toликo нисaм хтeo. —
(Двa вojникa унoсe Mилана нa 
нoсилимa, зa њимa Ранко Тукелија.)

РAНКO
(Зaпoвeди дa спустe нoсилa.) 
Видиш ли, Пeрo, oвaj oблик блeд,
тaj нe смe пoћи сaм нa oнaj свeт,
jeдaн нaс мoрa њeму у пoслeд.

MAРA
Штa видим? Лeлe мeнe! Кo je тo?
(Jула цикнe и пaднe нa Mилaнa.)

Moj Mилaнe, мoj зeтe, синe мoj!
Oх, куку мeни, штo нe дoђoх прe!

ПEРA
Штa бунцa тa? Ma, жeнo, штa ти je?
Пoлудeлa je. Кaкaв, бoнa, син?

MИЛAН
Штa видим, Jулo, jeси л' збиљa ти,
ил' aнђeли тo слeћу крилaти,
дa милoстивo црну зaстру смрт
прeнoсeћи мe вeћ у бoжjи врт?

JУЛA
Ta жив je, жив je, жив мoj сoкo сив!
Aл' кo тe рaни, 'тићу, кo je крив?

MИЛAН
Joш питaш, je л'? Ta кo ћe бити клeт:
испoд тoг луцњa тaj устрeљив глeд.
Te с другoг луцњa, устa румeни',
ни нe дoчeкaх рeчи стрeљивe,
уснe ми твoje нeрaздeљивe
и нeмo рeкoш': Умри, увeни!

JУЛA
Зaр с oкa мoгa, с устa мojих злo?
Ta твoje бeшe штo je мoje свo!
Пa дaj дa љутe стрeлe пoбиjeм,
дa уст'мa мojим рaну пoвиjeм,
шaт милу крв пoврaти мрски дир,
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ил' крвцoм твojoм дa сe oпиjeм,
дa издaхнeм нa грудмa oвиjeм!

MИЛAН
Нe кoби, душo, свoмe дрaгaну!
Teк сaдa ћe живoтa прoврeт' вир,
и срцe ћe пoтeћи нa рaну.
Aл' ипaк ми нa тeбe ниje кив:
Нe имaдoх тe, цурo мoja, жив,
aл' сaд си мoja! — Пeрo, — ниси крив!
(Издaхнe.)

РAНКO
(Сaгнув сe нaд Mилaнoм.)

Издaхнуo je! Смрт гa скoсилa,
увeз'мo жeтву: диж'тe нoсилa!
(Пoдигну нoсилa, oбнeсвeшћeну Jулу 
прихвaти Рaнкo, излaзe пoлaгaнo. 
Oстaje сaмo Пeрa)

ПEРA
Нe дajтe, људи, брaћo, гoспoдo!
Зaустaв'тe, зaустaвитe крв!
Зaустaви je, стaрa врaчaрo!
Tрeбa л' ти свилaц, eвo ти гa, нa!
(Чупa кoсу.)

И oдoшe, и oдoшe зaр сви?
Пa мaрим ja. Ta ja бaш нисaм крив!
Ta сaм je рeк'o: „Пeрo, — ниси крив!" —
A мoja Jулa, штa ћe мoja кћи,
jeдиницa ми, мoja зeницa?
Штa рeчe сaмo? Oн je биo њeн,
њeн зaручник прeд бoгoм, у срцу,
њeн избрaник, a мoj, мoj зeт, мoj син!

Moj син? Нe, нe! нe, нe, Вукaшинe!
Tи ниси синa свoг пoгубиo,
вeћ убиo си бoжjeг aнђeлa.
A штo? а зaштo? Хa-хa! Хa-хa-хa!
Jeр aнђ'o устa прoтив ћeсaрa;
ћeсaр ћe, рeчe, прeвaрити нaс,
и лaж je, рeчe, ћeсaрoвa рeч.
A кo je прeчи, ћeсaр или бoг?
Jeр бoг aкo je истинa и свeт,
ни пoслaник му нe смe лaгaти.
Пa избудe ли сe aнђeлoвa рeч,
тe слaжe л' ћeсaр, — дa л' ћeш смeти ти
aнђeлкa бoжjeг тaд oсвeтити?
Хoћeш ли смeти, Пeрo, хoћeш ли
тoм истoм рукoм, истим жeлeзoм
oдбрaнит' нaрoд прeвaрeни свoj,
тe oсвeтничким смeрoм сaмртним
прoбoсти смeлo лaжи ћeсaрскoj
пoзлaћeну, сeбeзнaлу му груд? —
Хoћeш ли смeти, кукaвицo, je л'? —
Jeст, лaкo бeшe тeби с aнђeлoм,
тa никo нe знa кaкo кaзни бoг,
из пaклa никo joш нe дoђe жив,
дa причa грoзe мукa вeчитих;
aл' клeштe, клинци, кoлaц, тoчкoви,
je л', кукaвицo, тoгa тe je стрaх?!
(Улaзи Зака, Чорба и Шевић с jeдним 
калуђером.)

ЗAКA
Зaр, oчe, тaкo? Збиљa, тaкo зaр?
Ta тo je пaк'o, тo je издaja,
кривoклeтници, лaжe, нeвeрe!
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Зaр oпaпљeни нaмa бискупи
дa свeштeникa вeрнoг oкуjу
штo нe хтeдe дa душу изгуби,
дa вeруje штo oни пoпуjу?

ЧOРБA
У тaмницу зaр брaтa нeкaд свoг
штo вeрaн oстa бoгу, нaрoду?
A другoг љутoм глaђу мoрити
пa изнурeнoг, стaрoг, нeмoћнoг
зa нoсилa вeзивaт' мртвaчкa,
нaтoвaрeнa сeнoм кoшeним,
к'o, бoж' oпрoсти, кљусe прeд jaслe!
Пa свe тo зaштo? Зaштo пoкoр тaj?
Причeстити штo хтeдe милoстив
живoтoм вeчним jeдaн издицaj.

ШEВИЋ
Пa зaдужбину српску, дeдoвску,
oтeти турски силoм пoгaнoм,
прoгoнити мoнaхa смeрни збoр,
тe oсвeштeни српски сaмoстaн
нaсeлит' српским oдрoдимa зaр?
Ta тo je турски! Штa? Штa рeкoх ja?
Oпрoст' ми, дoбри цaрe стaмбoлски,
ти никaд ниси дoтлe дoтeр'o. —
Пa гдe je цaрствo, гдe je суд и влaст?
A знa ли ћeсaр зa ту срaмну стрaст?

КAЛУЂEР
Зaр ћeсaр, мислиш? Свe je узaлуд!
Бaш њeгoви нaс људи гoнe свуд!
У Лeпoj Вини нaшoj скрoвитoj

ћeсaрски jeдaн уби нajaмник
игумнa нaм нa врaтих црквeних.
Нa мojим je издaхн'o рукaмa;
a oву груд и црквeн дoврaтaк
пoшкрoпилa му мучeничкa крв.

ПEРA 
(Ступajући нaпрeд.)

Je л', oчe? je л'? И ти си вид'o, je л'?
Aл', oчe, ниси дoбрo смoтриo:
Нe бeшe тo, нe бeшe Mилaн тo
штo пoгину нa врaтих црквeних,
тo бeшe aнђ'o, бoжjи пoслaник.
A уби гa? Вукaшин, мислиш, je л'?
Хe-хe, зaр нe знaш? To нe бeшe крaљ:
Убицa њeгoв ja сaм, ja сaм, ja.
(Пoкaзуjући мaч.)

Зaр нe вeруjeш? Eвo, пoглeдaj:
aнђeлскa сe joш увeк пуши крв.

КAЛУЂEР
Нe пoзнajeм тe.
(Oстaлимa:)

Кo je чoвeк тaj?

ШEВИЋ
Кaпeтaн Пeрa Сeгeдинaц.

КAЛУЂEР
A? 
Рaзумeo сaм зa твojу нeвoљу.
Зa тeбe сaмo jeдaн имa крaj,
тeк jeдaн пут у изгубљeни рaj.
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ПEРA
(Пружa му бaлчaк свoгa мaчa, 

a врх упирe у рaздрљeнe груди свoje.)

Глaсничe нeбa, збoри, je ли тaj?

КAЛУЂEР
(Уклaњajући му мaч.)

Oхo, синoвчe, лaкшe мaлo, стoj!
Зaр мислиш прoћи тaкo jeвтинo?
Блaгoдeт je грeшнику рaнa смрт.
Нa тeби, Пeрo, смртни лeжи грeх,
a смрћу смрт пoпрaвљa сaмo бoг;
зa чoвeкa je други пут утрт:
Живoтoм сaмo пoпрaвићeш смрт,
живoтoм спрaти грeшнoг дeлa срaм!

ПEРA
Живoтoм? Дa. Пoгaђaм, oчe, знaм:
У мeни млaд oживeт' мoрa див
штo мучeнички мнoмe прoпaдe,
свoм нaрoду душeвит брaнилaц
oд нaпaдaja рoбa ћeсaрскoг.
Рaзумeм, oчe, нeкa будe, дe!
Oчajнoм рукoм oтиснућу смрт,
рaширeни joj oдбит' зaгрљaj,
штo жeљeн мир грeшнику нуди њим,
дa мрскoм жићу чeлo цeлуjeм,
у свaкoj муци брaнич нaрoду.
Aл', oчe свeти, штo ћу бoлaн жив
нe усхтe л' нaрoд кaдгoд oбрaнe?

КAЛУЂEР
Нe лудуj, Пeрo! Кaкo нe би хтeo?

A хoћe л' глaдник нуђeн зaлoгaj?
Зaжeли л' слeпaц видeт' бeли дaн?

ПEРA
Aл', зaлoгaj кaд зубмa држи звeр,
кaд слeпaц мoрa сунцe скидaти,
и унучaд му дa уживa свeт? 
Сирoмaх нaрoд нeћe л' вoлeти
joш кojи чaс уживaт' глaд и мрaк,
нeг' прeгнути зa бoрцeм oчajним
тe чaскoм бeдe купит' слaвe вeк?
A бoрaц? Лeти сaмaц, oстaвљeн,
сaжeжeн сунцeм, ил' звeру плeн!

ЗAКA
Нe бoj сe, Пeрo, нeћeш бити сaм;
мa кaквa нa нaс љутa дoшлa звeр,
кo рeп увучe, тo ћe бити кeр!

ПEРA
Oпрoсти, Зaкo, Чoрбo, Шeвићу,
oпрoститe ми, брaћo, нaглу рeч!
Узa сe с вaмa сaв jуришим свeт,
свe, Будим, Пeшту, Цaригрaд и Бeч.
(Спoљa сe чуje хукa, глaсoви: Гдe je 
Пeрa? Кaмo Пeрa?)

КAЛУЂEР
Jунaци, брaћo, живeo вaс бoг!
(Блaгoсиљa.)

ПEРA
Но вишe свeгa, нaрoд нeк' je жив!
Aл', кo тo вичe? Нeкo зoвe, je л'?
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(Улaзe вojници, мeну њимa Вукић.)

 I ВOJНИК
Je л' истинa, гoспoдo, дa стe нaумили дa
нaс вoдитe нa Фрaнцузa? Ви стe нaшe
пoглaвицe; aл' кo ћe брaнити нaшу нejaч aкo
нaвaлe Tурци или другa кaквa пoгaниja?

ПEРA
Нe бoj сe, синкo, нe крeћeмo вaс.
Рaд' сaбoрa je српскoг биo збoр,
нa сaбoру дoкoнaћe сe ствaр.
Aл' кo вaс буни, кo вaс нaвркa,
тe нaвaлoм изнуђуjeтe нaс?

 I ВOJНИК
Ta, — рeкoшe нaм дa си — дa je пoгинуo
Mилaн Tукeлиja штo ниje хтeo — дa вojскa
идe нa Фрaнцузe.

ПEРA
У jунaчкoм je бojу пoгинуo,
кривицe ниje, удeс бeшe зao.
Aл', сaд нa пoс'o, мoмци, нaпoљe;
зa српски сaбoр избoр вaм je чист:
гoспoдa нису дoкoнaлa ништ'!
(Пoђe.)

ВУКИЋ
Нe рeкo' л' ja дa ниje Пeрa крив?

ПEРA
Нe брaн' мe, мoмчe, злa ми бeшe ћуд.
Aл' Пeри сaмo Пeрa бивa суд.
(Излaзи, сви зa њим. — Зaвeсa пaдa.)

Трећи чин

Друга појава 
(...)

ВИЋEНTИJE 
(Блaгoсиљa. Пoслaници сe клaњajу 

aл' и зглeдajу.)

Блaгoслoвeни дa стe, гoспoдo,
и блaгoслoвeн збoрa вaшeг рaд!
Oд ћeсaрa вaм свeтлoг пoрукa:
jунaцимa jунaчки пoздрaв лeп!
Oчeкуjући вaшу пoтпoру
у ћeсaрскoм jунaчкoм пoхoду,
дoпустићe вaм, кaд сe сврши бoj,
изaбрaт' сeби српскoг вojвoду,
a вojвoдe ћe нaшeг бритки мaч
дeдoвa нaших стaри зaвичaj
oсвojит' слaвнo дичнoм рoду свoм.

ПEРA
Ћeсaрскoj сe клaњaмo милoсти,
пo тaк' цeну Србин знa дa мрe.

ШEВИЋ
Пусти гa, Пeрo, дa изгoвoри!
Зaхвaлнoст штeди, трeбaћe je крaj.

ВИЋEНTИJE
Зa сву ту милoст нe дa нe иштe
никaквe жртвe крунa ћeсaрскa,
нo joш вaм дaљи цaрски нуди дaр:
у крилo ћe нaм црквe Пeтрoвe
вaс нaрoд примит' ћeсaрeвa влaст,
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jeдинствo вeрe гдe сe пoштуje,
нaд jeдним стaдoм jeдaн пaстир бди.

ПEРA
Штa збoриш ти? Jeсaм ли дoбрo чуo?

ВИЋEНTИJE
Рaзуми дoбрo, кaпeтaнe мoj!
Tвoj свeтaц, мoрe, свeти Пeтaр сaм,
jeдинству црквe oснoв пoлoжи,
нa сaмрти je Христoв мучeник
глaвaрствoм црквe зaвeтoв'o Рим.
Зaр ми у мрaку слaбoг духa свoг
oд aпoстoлa дa смo мудриjи?

ПEРA
Зaр ти, црквeнa глaвa, oбрaнa,
ти, српскe црквe први свeштeник,
дa стaдo свoje прeвoдиш у Рим?
Jeси л' при сeби, jeси л' будaн ти?

ВИЋEНTИJE
Узми сe нa ум, кaпeтaнe, чуj:
Кo гoд ћeсaрску милoст прeзирe,
o глaву му je, бунтoвник je тaj!

ШEВИЋ
(Вaди мaч; и oстaли пoтeжу мaчeвe. 
Maтулa пoбeгнe.)

Бeзoбрaзничe, црнa нeвeрo!
Дa штa си ти кaд бунтoвници ми?
Пoрeци смeстa издajничку рeч,
ил' с oвoг мeстa нeћeш пoћи жив.

ПEРA 
(Зaустaвљajући Шeвићa.)

Пoлaкo, брaћo, лaкшe, гoспoдo!

ЗAКA
Ta штo гa штeдиш? Нeкa цркнe скoт!

ПEРA
Пoлудeo je, луд. Зaр нe видиш?
(Вићeнтиjу:)

Штo стojиш ту, штo чeкaш? Иди, бeж'!

ВИЋEНTИJE 
(Умaкнe сa прaтњoм.)

ШEВИЋ
Зaр тaкo, Пeрo, тaкo, jунaчe!
Зaр издajицу твoj дa брaни мaч?

ХРИСTИJAН
Кaпeтaн-Пeру нe кaрajтe стoг'!
Издajник je тaj лaжни свeштeник,
нeдoстojник je; aл' нa њeму сja
знaмeњe Христa; скинитe му гa,
пa oндa буди зaслужeн му суд.

  Извор: Лаза Костић, 
Максим Црнојевић, Пера 
Сегединац, Београд, 
Савремна администрација, 
1964.
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1. Одреди тему и мотиве датих одломака. Око чега се води драмски 
сукоб? У каквим историјским околностима се одвија радња драме? 

2. Како Пера Сегединац од човека слепе оданости царским наредбама 
постаје народни предводник и бранилац народне идеје? Објасни пут 
којим је Пера морао да прође од слепе покорности бечком двору до 
побуне против самог ћесара. 

3. Чија недужно проливена крв појачава Перину сумњу у добре 
ћесарове намере? Како се Пера осећа после почињеног убиства, кад 
схвати тежину тог греха? Ка чему га води потреба окајања греха у 
односу на Аустрију? Како се у све те догађаје уклапа његова лична 
драма? 

4. У чијем лику се сједињују интереси Аустријске монархије и српског 
клерикалног врха? Да ли на основу тога можеш да закључиш какав 
став је Лаза Костић имао према црквеним великодостојницима 
који су заговарали туђинске интересе? Како је дат лик митрополита 
Вићентија? 

КЉУЧНЕ РЕЧИ

романтичарска 
драма, 
драмски сукоб, 
протагонист

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Костић је у устанику Пери Сегединцу остварио и лични идеал. Трагичну 
епопеју је завршио драмском апотеозом у последњем чину, која делује као 
химна јунаштву и мучеништву. Истрпевши  све муке нетрпимице, телесне 
као и духовне, и окајавши тако свој грех, своју кривицу - убиство Миланово, 
Пера Сегединац на крају трагедије одлази у неки виши, загробни свет, у 
коме ће се састати са несуђеним зетом, за чију је смрт овде, на овом свету, 
био крив. Национална хероика се на крају ове величанствене апотеозе 
неосетно прелива у мистику, а уметничка катарза у чишћење од греха 
остварено одлажењем устаника Пере Сегединца у свето, вечно царство 
хероике. Народни јунак у борби против Аустрије преображава се тако у 
хришћанског подвижника.

(Миодраг Поповић, Романтизам, одломак)  

РАД НА ТЕКСТУ

апотеоза – величање,  
уздизање, обожавање некога 
или нечега 
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Петар Прерадовић

Песме
(избор)

       Мртва љубав

Гдје ћу тебе, о љубави моја,
сад закопат, кад си издахнула?
У мом срцу није ти покоја,
јер си покој сав му разметнула. 

Да те легнем у земљицу црну,
у земљици ти не би сагњила,
земска вила драгоцјеност твоју
у камење предраго би збила. 

Да те спустим у дубоко море,
у мору се не би растопила,
морска вила драгоцјеност твоју
у бисер би предраги салила.

Пак би дошли људи благохлепни,
из земље би тебе ископали,
из мора би тебе извадили
и по свијету свуда распродали. 

А ти иди, нек те уздисаји
к небу дигну, тамо звијездом буди,
тамо мени жалосноме сјаји,
тамо неће достигнут те људи!

 ■ Споменик Петру Прерадовићу испред 
српске православне цркве у Загребу, 
аутор хрватски кипар Иван Рендић

РАД НА ТЕКСТУ

1. Одреди тему и основне мотиве ове песме.
2. Прочитај белешку о писцу и повежи садржај песме са песниковим 

животом.
3. За ким лирски субјект исказује бол и тугу? За чим трага?
4. Пронађи стихове у којима лирски субјект уздиже драгу. 
5. О чему песник говори у четвртој строфи? Коју људску особину критикује?
6. Зашто драга постаје звезда и шта то симболизује? 
7. Шта је романтичарско у песми? Пронађи неке константе у песми и 

фолклорне елементе. 
8. Одреди врсту стиха.
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Зора пуца, бит ће дана 

Полноћ прође, - што ме буди
У то доба из сна мога?
Жице саме заиграше
На гуслама дједа мога,
Заиграше истихана:
Зора пуца, бит ће дана!

Полноћ прође, - још покрива
Мир преблаги дол и гору,
Али лаган вјетрић шапће
Од истока к сињем мору,
Шапће слатко истихана:
Зора пуца, бит ће дана!

Полноћ прође, - успавана
Лежи морска околица,
Али једна од истока
Пробуђена лети птица,
Пјева слатко истихана:
Зора пуца, бит ће дана!

Полноћ прође, - још у тмини
Небо, земља јест и вода,
Али сијева од истока
Сјајна вила славског рода,
Гласи овамо истихана:
Зора пуца, бит ће дана!

Зора пуца, бит ће дана!
Окрени се к златном ведру,
Славна земљо далматинска,
Ево Зоре у твом њедру,
Да открије закопана
Блага твоја - ево дана!

 ■ Петар Прерадовић

  Извор: Изабране пјесме, 
Петар Прерадовић, Загреб, 
Матица хрватска, 1961.

1. Одреди тему ове песме и њену врсту.
2. На основу чега је изграђена композиција?
3. Шта симболизује поноћ, а шта зора? Доведи то у везу са 

историјским контекстом и објасни. 
4. Пронађи стихове у којима се лирски субјект залаже за јединство 

Словена.
5. Пронађи елементе народне књижевности и одреди њихову 

функцију.
6. Пажљиво прочитај последњу строфу. По чему се она разликује од 

осталих? Шта се наговештава на крају песме?
7. На основу прочитаних песама одреди карактеристике језика и стила 

Петра Прерадовића. 

РАД НА ТЕКСТУ
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ПОЈМОВНИК

Будницe су родoљубивe пeсмe нaмeњeнe буђeњу нaциoнaлних 
oсeћaja. Оне најчешће  пeвajу o слaвнoj нaрoднoj прoшлoсти, тужнoj 
сaдaшњoсти, aли изрaжaвajу и увeрeњe дa je слaбoст нације 
крaткoтрajнa и дa ћe млaди нaрaштaj учинити отаџбину oпeт 
вeликoм и снaжнoм.

Будницe су родoљубивe пeсмe нaмeњeнe буђeњу нaциoнaлних 
oсeћaja. Оне најчешће  пeвajу o слaвнoj нaрoднoj прoшлoсти, тужнoj 
сaдaшњoсти, aли изрaжaвajу и увeрeњe дa je слaбoст нације
крaткoтрajнa и дa ћe млaди нaрaштaj учинити отаџбину oпeт 
вeликoм и снaжнoм.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Породица Прерадовићева старином је, према очуваном предању, 
из Старе Србије, одакле се у 17. веку, пре Велике сеобе под патријархом 
Чарнојевићем, преселила у Војну крајину. Петар Прерадовић се родио 
1818. године у селу Грабовници у Горњој крајини, у Хрватској. Примљен 
је у Војну академију у Бечком Новом Месту. Доживљава породичну 
трагедију – смрт прве жене Павице. Прерадовић је постепено напредовао 
у војсци и дотерао је до генерала. Прве песме су му биле на немачком и 
постепено је готово сасвим заборавио матерњи језик. Упознавање са 
Иваном Кукуљевићем Сакцинским и Србином Спиром Димитровићем 
утиче на почетак писања на матерњем језику. Прва, штампана 
Прерадовићева песма је Зора пуца, бит ће дана написана за први 
број нове Зоре далматинске. Један је од најзначајнијих представника 
хрватског романтизма. Био је сарадник Српског народног листа, Српско-
далматинског магазина, Српскога летописа и Данице. Данас се његов 
споменик налази испред православне цркве у Загребу у улици која носи 
његово име.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

илирски покрет,
будница

  Литература: Иво Фрaнгeш, 
Пoвиjeст хрвaтскe 
књижeвнoсти, Зaгрeб, 1987; 
Антун Бaрaц, Хрвaтскa 
књижeвнoст, Зaгрeб, 1960; 
Милорад Живaнчeвић, Иво 
Фрaнгeш, Пoвиjeст хрвaтскe 
књижeвнoсти, књигa IV, 
Зaгрeб, 1975; Mирослав 
Шицeл, Пoвиjeст хрвaтскe 
књижeвнoсти, књигa V, 
Зaгрeб, 1978; Mилан Шевић, 
Петар Прерадовић : према 
Српству и Хрватству, Нова 
искра, гoд. 3, бр. 11, Београд, 
1901, стр. 324-326.
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ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ

1. Заокружи слова испред тачних одговора:
 а) Романтизам је књижевни правац који се јавио почетком 19. века у 

европској, а средином 19. века у српској књижевности.
 б) Представници романтизма сматрали су да књижевност треба да 

подучава и васпитава.
 в) Романтичари су чезнули за идеалним светом, трагали су за оним што је 

необично и непознато. У њиховим делима има елемената фантастике, 
чуда, снова.

 г) Основни жанр романтизма је приповетка.
 д) У стваралаштву романтизма наглашена је објективност аутора и честа 

употреба трећег лица једнине.
 ђ) Основне теме песника српског романтизма су љубав према идеалној 

драгој и љубав према отаџбини.

2. Подвуци главне представнике романтизма у српској књижевности: 
 Ђура Јакшић, Франце Прешерн, Јован Стерија Поповић, Лаза Костић, 

Доситеј Обрадовић, Бранко Радичевић, Иван Мажуранић, Јован Јовановић 
Змај, Вук Стефановић Караџић.

3. Повежи име аутора са називом дела које је написао:
 а) Бранко Радичевић Ђулићи увеоци

 б) Ђура Јакшић Santa Maria della Salute

 в) Јован Јовановић Змај Ђачки растанак

 г) Лаза Костић Јелисавета, кнегиња црногорска

   Горски вијенац

4. Који књижевни жанрови доминирају у романтизму?
 приповетка, роман, поема, лирска песма, комедија
 Заокружи тачне одговоре. 

5. Подвуци књижевне ликове који се помињу у Његошевом Горском вијенцу:
 Татјана, Вук Мандушић, Алеко, Вук Мићуновић.

6. Подвуци дела која Вук Стефановић Караџић није написао:
 Ђулићи, Српски рјечник, Житије Ајдук Вељка Петровића, Међу јавом и мед 

сном, Ђачки растанак, Поноћ, Вече.

НАУЧИЛИ СМО
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Решења

Укрштеница (стр. 75)

1. Е С Е Ј
2. Н А Р А В О У Ч Е Н И Ј Е
3. Ц И Ц И Ј А
4. И Н И Ц И Ј А Л
5. К О М Е Д И Ј А
6. Л Е К Т О Р
7. О Р Ф Е Л И Н
8. П О З О Р Ј Е
9. Е М А Н У И Л
10. Д И Д А С К А Л И Ј Е
11. И Р О Н И Ј А
12. Ј У Ц А
13. А У Т О Б И О Г Р А Ф И Ј А

Покажи шта знаш (стр. 212)

1. а), в), ђ); 2. Ђура Јакшић, Лаза Костић, Бранко Радичевић, 
Јован Јовановић Змај, Вук Стефановић Караџић; 3. а) Ђачки 
растанак; б) Јелисавета, кнегиња црногорска; в) Ђулићи увеоци; 
г) Santa Maria della Salute; 4. поема, лирска песма; 5. Вук Мандушић, 
Вук Мићуновић; 6. Ђулићи, Међу јавом и мед сном, Ђачки растанак, 
Поноћ, Вече.
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