
Српска народна књижевност 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

"Ова српска природна поезија заслужује у сваком погледу опште 

интересовање... Од времена Хомерових спевова нема заправо у целој 

Европи појаве која би нам тако као она могла објаснити суштину и 

природу епа... Племенитог понашања и говорења никада не мањка..." 

(Јакоб Грим, немачки филолог). 

Име 

Термин народна књижевност употребио је најпре крајем 16. века француски писац Мишел де Монтењ, 

који је у ‗‘поезији народној и невино природној‗‘ гаскоњских сељака и народа који немају писма налазио 

неких чари и поредио их са лепотом ‗‘поезије савршене по правилима уметности‗‘. На шире 

прихватање овог термина у европским оквирима и на промењен однос према творевинама простог и 

неуког света још битније утицао је Немац Јохан Готфрид Хердер својом збирком у 2 књиге (Volkslieder), 

која се појавила 1778-1779. године, и својим теоријским есејима. У нас је на прихватање термина 

народне песме и народне приповетке пресудно утицао Вук Стефановић Караџић. Када је Вука, на самим 

почецима његовог рада, наговарао да бележи народне песме и приче, Јернеј Копитар показивао му је 

Хердерову збирку народних песама. 

Са опадањем романтичарског заноса народним песмама и причама, када се народна књижевност почела 

изучавати аналитички, као специфичан део културне баштине, термину народна књижевност стављене 

су замерке. Одредница „народна― у српском језику, као и у многим другим језицима, вишезначна је: 

реч народ и њене изведенице могу да имају етничко (народ јенација) и социјално значење (народ су 

сељаци, неписмени, сиромашни, нижи друштвени слојеви). Из намере да се огради од романтичарског 

поимања овог вида књижевности и да се избегне непожељна двосмисленост уведен је термин усмена 

књижевност. Термин је први пут употребио Пол Себијо (1881) на француском језику, а у српској науци 

се јавља 1911. године у књизи Андре Гавриловића Историја српске и хрватске књижевности усменог 

постања. Овим термином истиче се њено најбитније својство: усмено настајање и преношење, потире 

се романтичарско схватање о колективном стваралаштву („народни гениј―) и ствара 

се дихотомија усмена/писана књижевност која нема непожељно вредносно значење. 

Међутим, ни увођење термина усмена књижевност није решило проблем именовања. Овај термин може 

да буде ширег опсега од онога што се сматра делима народне књижевности, јер су се у прошлости 

усмено преносили и други облици, као што су нека дела настала под окриљем цркве. У данашње време 

термин усмена књижевност, ако бисмо га схватили дословно, могао би да обухвати низ видова 

савремене масовне културе (радио, телевизија). Термину усмена књижевност недостаје 

и традицијски аспект, који старији термин народна књижевност поседује. 

Проблем именовања овог вида књижевног стваралаштва још увек није јасно решен, па неки научници 

употребљавају термин народна, а други усмена књижевност. Има случајева и упоредне употребе оба 

термина, у зависности на шта се ставља акценат: на традиционалност или на начин преношења. Покушај 

да се ова два појма споје у један (народна усмена књижевност и обрнуто) не решава проблем, већ га 

само додатно компликује, јер имплицира постојање народне књижевности која није усмена или усмене 

књижевности која није народна и вештачки спаја два односа према истом феномену. 
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Опште одлике народне књижевности 

Синкретичност 

У аутентичном друштвеном амбијенту какав је владао у време када су настајале и преносиле се усменим 

путем народне песме и приче нису постојале одвојено од других уметности. Њих је 

одликовао синкретизам (јединство) више уметности. Песме су певане, уз пратњу неког инструмента 

(фрула, гајде, гусле, тамбура), везане за карактеристичну или општу мелодију, а често су праћене игром 

(коло). Чак су и бајке носиле у начину своје изведбе особине синкретизма, јер је причање бајки у исто 

време било и извођење са елемнтима глуме. Неке лирске песме, попут краљичких или додолских, биле 

су део обреда који је у себи садржавао и елементе драме, мада у рудиментираном облику. Везане за 

обреде и обичаје песме су, поред уметничког синкретизма (музика, плес, драма), биле део и ширег, 

извануметничког облика синкретизма (уметност, обред/обичај). 

Варијативност 
Свака творевина народне књижевности, са изузетком сасвим кратких облика, остварује се на више 

начина, подложна је непрестаним променама, па појава варијанти чини једно од њених основних 

својстава. Још је Вук Караџић уочио да међу песмама и причама које је сакупио има сличних текстова, 

па им је давао називе Опет то, али друкчије или Опет то, мало друкчије. За разлику од писане 

књижевности, где свака промена осим ауторове интервенције није легитимна, у оквиру народне 

књижевности нема правих и лажних варијаната, осим ако се не ради о мистификацији. Варијанте могу 

да буду мање или више успеле, потпуне или непотпуне, краће или дуже, старије или млађе, више или 

мање распрострањене у времену и простору, сачуване у писаном облику или хипотетичке. У развијеним 

усменокњижевним традицијама каква је српска, промене могу захватити све структуре једног дела, али 

се варијантом сматра само промена настала у оквиру истог жанра, у делима која су идентичног 

основног мотива и идентичне или сродне по основном току радње. 

Језик народне књижевности 

Језик народне књижевности је литерарни језик који, кроз уста народног певача или приповедача, 

преноси одређену естетску информацију до слушалаца и не треба га поистовећивати са народним 

језиком. Народни језик је језик свакодневне комуникације и, чак и у време Вуковог сакупљачког рада, 

знатно се разликује од језика народних песама и прича. Његова је функција да пренесе информацију и ту 

је основна разлика између језика свакодневице и језика песама и прича - естетски моменат. 

 

Стилски поступци и средства 

Метафора 

Као метафора појављују се појмови из свакодневног живота, који припадају тактуелно, визуелно и 

емпиријски познатом. 

Раван која емитује слику метафоре потиче из четири семантичка поља: 

 биљни свет (ружа-ружица, љубичица, зумбул, када, рузмарин, дуња, наранџа) 

 животињски свет (јагње, јелен, кошута, соко-соколица, голуб-голубица, кукавица, ластавица) 

 астрално подручје (Сунце, Месец, звезде, звезда Даница) 

 племенити метали и драго камење (злато, сребро, бисер) 
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Поред ових метафора врло учестало се јављају и метафоре срце, душа и вила. 

Перифраза 

Перифраза се у народној књижевности користи у виду формула које прекривају одређени појам. 

Најчешће захватају област љубави, секса и смрти (умирања). 

Перифразе из области љубави и секса: 

 љубавно сједињење - давање, поклањање 

 девојачка жеља да се уда - изражава се жеља да буде одведена момачком дому 

 невина жена - не зна шта је мушка глава 

 неплодност (јаловост) мушкарца - поставља му се питање: Зар ти немаш на срдашцу биља 

Перифразе из области смрти (умирања): 

 смрт се парафразира у виду питања покојнику- куда си се запутио, зашто си се оделио од света 

 смрт се парафразира и устаљеним изразима - испустити душу, дати Богу душу, с душом се 

раставити 

 убити, погубити - раставити с коњем и саставити са земљом 

Поређење 

Као извори поетских слика насталих поређењем јављају се готово иста семантичка поља која се јављају 

и у метафори: биљни и животињски свет, астрално подручје, али и поређење са снегом (Грло јој се 

бијели/ као снијег у гори), са ватром (Плану Јуже како огањ живи). 

Антитеза (контраст) 

Контрастом се супротстављају поједине речи, појмови и поетске слике, а контраст може да буде и 

основно начело композиције усменокњижевне творевине. У врстама са развијеном нарацијом (епска и 

епско-лирска песма, бајка, новела) контрастом су дати углавном сви елементи фабуле као што су 

ликови, дескрипција, место радње или време. 

Словенска антитеза 

Словенска антитеза је аутохтони елемент српске усменокњижевне традиције, у њој је настала и одатле је 

ширила свој утицај на дела писане књижевности. Теоретичари књижевности је различито дефинишу, 

као поређење, контраст или негативно поређење. У српским народним песмама словенска антитеза има 

строго увтрђену идеалну шему: 

предформула Боже мили, чуда великога, 

платформа што процвиље у Банање Горње? 

алтернативна питања Да л' је вила, да ли гуја љута? 

објашњења Да је вила - навише би била, 
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да је гуја - под камен би била, 

негације нит' је вила, нити гуја љута, 

разјашњење већ то цвили Перовић Батрићу. 

У конкретном извођењу не мора бити остварено свих шест елемената. Платформа, негација и 

разјашњење су обавезни елемнти словенске антитезе, док се остали елементи употребљавају од случаја 

до случаја. Словенска антитеза је увек уводна формула, мада се не мора увек појавити на иницијалној 

позицији у песми. Њена је функција да на почетку песме произведе утисак и да заинтересује за збивање. 

Јавља се у епски, лирским и епско-лирским песмама. 

Алегорија 

Алегорија се у народној књижевности, скоро по правилу, гради персонификацијом биљног и 

животињског света. Сродна је метафори, јер и једна и друга стилска фигура имају у усменом песништву 

утврђена, традицијом установљена и непроменљива значења која се само једним делом успостављају у 

конкретном тексту песме. Већим делом значење метафора и алегорија извире из архаичних веровања, 

предања, магије и животног искуства. Алегорија се чешће јавља у лирским народним песмама. Када се 

јаве у епским песмама представљају лирски елемент у епском ткиву. Чувена је алегорија у 

песми Ропство Јанковић Стојана, заснована на метафорама ластавице и сокола, односно вијања и 

савијања гнијезда. Веома успеле су и алегорије о паду златне јабуке у Бојану у песми Зидање Скадра, 

затим слика небеских прилика у уводном делу песме Почетак буне против дахија. Мотив пророчког сна 

такође представља алегоријску поетску слику, као на пример сан Јована капетана о грому који удара у 

кућу, у песми Женидба Максима Црнојевића. 

Персонификација 

У љубавним, сватовским и породичним лирским песмама употребљавају се персонификације које 

служе метафорично-алегоријском опису људских бића, најчешће заљубљених, чија је функција 

посредно изражавање осећања. У обредним и религиозним лирским песмама најчешће су 

персонификације које су реликт старог веровања у паганске богове, по којем је свака природна појава 

лик бога или поседује душу. Са примањем хришћанства пантеон паганских богова замењен 

је хришћанским свецима. Ова два типа персонификације се тешко разграничавају, јер оно што је некад 

било израз обредних паганских веровања и митских представа и прожето новијим, хришћанским слојем, 

касније може да буде прихваћено као алегоријска поетска слика, вредна због своје лепоте (митолошка 

религиозна песма Женидба сјајнога мјесеца. У епским песмама подручје употребе персонификације 

сведено је:гавранови се јављају као гласници несреће и то готово увек у пару. Јављају царици 

Милици исход битке на Косову у песми Слуга Милутин, а у Вишњићевој песми Бој на 

Мишаруодговарају љуби Кулин-капетана о исходу и смрти њеног мужа. Рањени соко води дијалог са 

Дмитром Јакшићем у песми Диоба Јакшића. И коњ често проговара у епским јуначким песмама. У 

песми Женидба краља Вукашина Момчилов коњ Јабучило открива издају љубе Вукосаве, а у 

песми Смрт Марка Краљевића Шарац свом господару наговештава смрт. У приповеткама које су 

засноване на фантастичном персонификација се употребљава врло често, јер се њоме лакше прелази 

граница имеђу људског, свакодневног и натприродног, чудесног. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%98%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BC%D1%98%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86


Епитет 

Епитет је стилска фигура која се учестало појављује у делима народне књижевности, али је релативно 

ограничен фонд употребљаваних епитета. Један одређени придев увек стоји уз неку одређену именицу и 

никада не бива замењен неким другим. Овакав тип епитета назива се стални епитет. 

Класификација 

 1. Епика 

 Епика у прози 

 Предања 

 Демонолошка или митска предања 

 Етиолошка предања 

 Историјска предања 

 Културно-историјска предања 

 Приповетке 

 Басне и приче о животињама 

 Бајке 

 Легендарне приче и скаске 

 Новеле 

 Шаљиве приче 

 Анегдоте 

 Ратничко-патријархалне анегдоте 

 Епика у стиху 

 Јуначке (епске) песме 

 Преткосовски циклус (песме о Немањићима и Мрњавчевићима) 

 Косовски циклус 

 Циклус песама о Марку Краљевићу 

 Песме покосовског тематског круга 

 Хајдучки циклус 

 Ускочки циклус 

 Циклус муслиманских песама 

 Циклус песама о ослобођењу Србије 

 Циклус песама о ослобођењу Црне Горе 

 Приповедне песме 

 Религиозно-моралистичке легенде у стиху 

 Бајке у стиху 

 Новелистичке песме 

 2. Епско-лирске песме 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5_(%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5)_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D1%83
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5_%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1


 Баладе 

 Романсе 

 Легендарне песме 

 3. Лирика 

 Обредне и обичајне песме 

 Обредне песме 

 Коледарске и божићне песме 

 Богојављанске или водичарске песме 

 Песме на ранилу 

 Ђурђевске песме 

 Ускршње или велигденске песме 

 Лазаричке песме 

 Спасовске песме 

 Краљичке песме 

 Ивањске песме 

 Додолске песме и крстоношке песме 

 Обичајне песме 

 Сватовске песме 

 Почаснице (здравице) 

 Тужбалице 

 Религиозне песме 

 Митолошке песме 

 Хришћанске песме 

 Слепачке песме 

 Посленичке песме или песме уз рад и песме о раду 

 Љубавне песме 

 Породичне песме 

 Шаљиве песме 

 Пародије 

 Ругалице 

 4. Краће говорне умотворине 

 Пословице и изреке 

 Загонетке 

 Питалице 

 Басме, врачања 

 Брзалице 

 Бројанице (разбрајалице) 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%9B%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%88%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D1%83%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1


 Клетве 

 Благослови 

 Заклетве 

Српска народна епика до Вукових записа 

Српска народна епика до Вукових записа 

Класична редакција 

Класична редакција српске народне епике 

Литература 

 Народна књижевност I / Др Видо Латковић, Београд, 1975. 

 Народна књижевност / Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић, Београд, 1984. 

 Преглед класификација усмених лирских песама (у књизи: Муке по Макаренку / прилози наставном 

изучавању књижевности) / Бранислав В. Бранковић, Зајечар - Књажевац, 1999. 

 Српска народна епика / Јован Деретић, Београд, 2000. 

 Народна књижевност: фрагменти скрипти / Др Марија Клеут, Нови Сад, 2003. 

 Увод у усмену књижевност / Снежана Самарџија, Београд, 2007. 

 Наставно проучавање народних приповедака и предања / Зона Мркаљ, Београд, 2008. 

Књижевност 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Књижевност, термин настао од речи књига, представља превод стране речи литература и њен је 

најближи синоним. Термин литература потиче из латинског језика од речи littero — слово, настали 

превођењем грчке речи са истим значењем γραμματικη (τεχνη) од γραμμα – слово. 

Термин књижевност употребљен у ужем значењу означава уметничку књижевност (белетристика, лепа 

књижевност). Употребљен у ширем значењу, термин књижевност односи се и на дела настала у процесу 

проучавања књижевности, односно обухвата и текстове који припадају књижевној критици,књижевној 

историји и теорији књижевности, које заједно са методологијом проучавања 

књижевности конституишу науку о књижевности. 

Термин књижевност употребљава се да означи језичку уметност, естетички вид језичке творевине. 

Књижевна естетика покушава да пружи мерило за разликовање уметничке речи од осталих појавних 

облика језика. 

Бројне су поделе књижевности и критеријуми на којима се те поделе заснивају: припадност одређеној 

епохи, периоду, правцу, етничкој заједници, културно-географском подручју; критеријум за поделу 

може бити и публика, коме је дело намењено; да ли је аутор познат или не. 

Полазећи од природе самог дела, књижевност се дели на књижевне родове и врсти. 

Широко је усвојена подела књижевности на три рода: 

 лирски, 

 епски и 

 драмски. 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/Lirika
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0


Књижевност се може делити и на: 

 поезију, 

 прозу и 

 драму. 

Књижевност се најпре стварала и преносила усменим путем. Та врста књижевности назива се усменом 

или народном књижевношћу. Од самих својих почетака књижевност је у вези са митом и религијом. 

Стварајући митове, човек је покушавао да објасни свет који га је окруживао. Са развојем критичке 

свести човек постепено престаје да верује у митове и митске приче. Тог тренутка мит постаје 

књижевност. 

Књижевност се може поделити на дуже историјскокњижевне временске одсеке, епохе: 

 Древни исток 

 Антика 

1. Хеленска књижевност 

2. Римска књижевност 

 Средњи век 

 Хуманизам 

 Ренесанса 

 Барок 

 Класицизам 

 Просветитељство 

 Романтизам 

 Реализам 

 Модернизам 

1. Естетицизам 

2. Авангарда 

3. Касни модернизам 

4. Постмодернизам 

 

Српска књижевност 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Српска књижевност је књижевност писана на српском језику. 

Најстарији рукопис и споменик старе српске књижевности писан на српском језику је Мирослављево 

јеванђеље, литургијска књига од 362 странице писана у прелазној форми 

између старословенског и српско-словенског језика
[тражи се извор од 09. 2009.]

 која је написана осамдесетих 

година 12 вијека. Филолошким анализама је утврђено да су на тексту радила два писара од којих се 

потписао само један у четири кратка записа и то као Глигорије, Глигор и Григорије. Постоје мишљења 

да је запис Версамелеон аутров потпис. Данас се то мишљење не заступа. Писано је за хумског кнеза 

Мирослава, сина Завидиног, брата Стефана Немање. Вјероватно је настало у манастисру Св. Петра и 

Павла у Бијелом Пољу. Постоји и теорија да је настало у манастру Хиландару. Урађено је фототипско 

издање у Јужноафричкој Републици. 2001. године УНЕСКО га је уврстио у своју бублиотеку „Памћење 

свијета― 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_(%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_(%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


Књижевност просвјетитељства 

За више информација погледајте чланак Српска књижевност епохе просветитељства 

Све до 70-их година XVIII века просвета и књижевност задржале су претежно доминантан 

утицај цркве. Школе се оснивају уз цркве или архијерејске столице. У њима предају углавном 

свештеници, а настава иако обухвата и свјетовне предмете, има претежно духовни 

садржај. Књижевност је црквена, језик такође: и једно и друго налазе се под руским црквеним и 

културним утицајем. 

Књижевност романтизма 

Епоха српског романтизма стоји у знаку Вука Караџића и његове борбе за афирмацију народног језика. 

Практично сви велики српски романтичари били су присталице Вукових идеја, и инспирисали су се 

народном поезијом, за чије систематско сакупљање Вук има највеће заслуге. Окренутост народној, 

'наивној' књижевности једна је од романтичарских црта која вуче порекло од Русоових идеја о 

првобитном, неисквареном човеку. Код Срба, као и код многих других европских народа који су се у то 

доба налазили под политичком и културном хегемонијом страних земаља, ово доба поклапа се са добом 

националног буђења и културног препорода. Вуков рад такође је наишао на одушевљење многих 

водећих европских романтичара, као што је Гете, а ова позитивна рецепција додатно је појачала 

националну самосвест. 

Књижевно стваралаштво Срба у овом раздобљу је углавном пјесничко. Истиче се плејада песника, почев 

од Бранка Радичевића, прекоЂуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја, до Лазе Костића. 

Књижевност реализма 

У епохи српског реализма доминирају прозни жанрови - роман и, нарочито, приповетка. Најзначајнији 

представници су: Светозар Марковић (теоретичар), Јаков Игњатовић, Милован Глишић, Лаза Лазаревић, 

Јанко Веселиновић, Илија Вукићевић, Симо Матавуљ, Стеван Сремац, Радоје Домановић, Војислав 

Илић (песник), Бранислав Нушић (који се највише остварио у драмској књижевности, и који је наставио 

да пише и у наредним периодима - модерној и међуратној књижевности). 

 

 

Књижевна удружења 

Удружење књижевника Србије 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Удружење књижевника Србије (УКС), основано је 26. маја 1905. године у стану Српске књижевне 

задруге, уз присуство 21 писца, под председништвом Милана Ђ. Милићевића,доајена српских писаца по 

годинама, када је донета одлука о оснивању Српског књижевничког друштва. 

Сви познати књижевници су били чланови овог друштва. 

Раније је било основано: 

 "Друштво за уметност"(1883), затим 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1770%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1905
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1883


 "Књижевно-уметничка заједница"(1892), а после и 

 "Друштво српских књижевника и уметника"(1902). 

Ова друштва се сматрају претечама „Српског књижевничког друштва―. 

Главни циљеви 

Главни циљеви Српског књижевничког друштва су: 

 да српске књижевнике окупи у једну заједницу, 

 да штити професионалне интересе својих чланова, 

 да уређује њихиве међусобне односе, 

 да уређује односе према издавачима и публици, 

 да олакшава услове њихова књижевна рада 

 да помаже своје чланове или њихове породице који су запали у рђаве материјалне прилике. 

Прва управа 

Прва управа од пет чланова изабрана је тајним гласањем. Њу су чинили: 

 Симо Матавуљ, председник 

 Јован Скерлић, секретар 

 Добросав Ружић, благајник 

 Живојин О. Дачић, књижничар и 

 Риста Ј. Одавић, домаћин. 

Оснивачи 

Оснивачи и први чланови Српског књижевничког друштва били су: др Александар Белић, Боривоје 

Поповић, Добросав Ружић, Драгомир Јанковић, др Драгољуб Павловић, Драгутин Илић, Живојин 

Дачић, др Јован Скерлић, др Лујо Војновић, Љубомир Јовановић, Милан Милићевић, Милован 

Глишић, Милорад Ј. Митровић, Милорад Павловић, др Никола Вулић, Павле Поповић, Петар 

Одавић, Радоје Домановић, Риста Одавић, Симо Матавуљ, и др Станоје Станојевић. 
[1]

 

Награде УКС 

Удружење књижевника додељује: 

 Повељу за животно дело 

 Награду Милан Ракић 

 

Друштво књижевника Војводине 
Друштво књижевника Војводине (скраћено ДКВ) има у саставу око 490 чланова који пишу на свим 

званичним језицима који су у употреби у Војводини. Највећи број пише на српском, а значајан део на 

мађарском. 

Друштво има у свом саставу и око седамдесетак књижевних преводилаца. Секција војвођанских писаца 

се издвојила из Удружења књижевника Србије 1966. године, а 1976. је формирано Друштво књижевника 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1892
http://sr.wikipedia.org/wiki/1902
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%98%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%88._%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%99%D0%B0_%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1966


и књижевних преводилаца Војводине. Седиште Друштва је у улици Браће Рибникар бр. 5. у Новом 

Саду. 

Актуелни председник ДКВ је Јован Зивлак, песник и есејиста, потпредседници су Фрањо Петриновић, 

прозни писац и Јанош Бањаи, критичар и есејиста. 

ДКВ је у свом вишедеценијском деловању било организатор значајних књижевних манифестација 

(Књижевна колонија у Чортановцима, књижевни каравани, књижевне промоције, Конгрес писаца 

Југославије), покретач и издавач или суиздавач многих књижевних публикација. 

Друштво књижевника Војводине издаје на српском реномирани часопис "Златна греда"(2001) који се 

бави књижевношћу, уметношћу и књижевном теоријом. Главни и одговорни уредник "Златне греде" 

је Јован Зивлак. 

Међународни новосадски књижевни фестивал основан је 2006. и представља значајне ауторе из земље и 

света. Одржава се сваке године последње недеље августа. 

Циљеви Друштва 

Главни циљеви Друштва књижевника Војводине: 

 унапређује и афирмише оригинално књижевно и преводилачко стваралаштво; 

 штити слободу књижевног стваралаштва и залаже се за повољан материјални и друштвени положај 

књижевних стваралаца; 

 води бригу о заштити моралних и материјалних ауторских права својих чланова; 

 залаже се за културну, националну, језичку, верску, етничку толеранцију, толеранцију уверења и 

равноправност; 

 приређује књижевне расправе, скупове и трибине; 

 бави се непрофитном издавачком делатношћу у циљу унапређивања и популаризације и ширења 

књижевности; 

 сарађује са другим удружењима књижевних стваралаца, уметничким и културним удружењима, 

организацијама и институцијама у земљи и иностранству. 

Неки од чланова 

 Милан Тодоров 

 Владимир Тасић 

 Миро Вуксановић 

 Светозар Кољевић 

 Мирослав Егерић 

 Славко Гордић 

 Никола Страјнић 

 Перо Зубац 

 Јасна Мелвингер 

 Милица Мићић Димовска 

 Јован Зивлак 

 Милан Ненадић 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%88_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D0%B8%D1%9B_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1


 Милован Миковић 

 Ђорђо Сладоје 

 Вујица Решин Туцић 

 Иван Негришорац 

 Фрањо Петриновић 

 Ћорђе Писарев 

 Петко Војинић Пурчар 

 Иван Даников 

 Јанош Бањаи 

 Ото Толнаи 

 Корнелија Фараго 

 Алпар Лошонц 

 Илдико Ловаш 

 Томислав Жигманов 

 Славко Алмажан 

 Петру Крду 

 Вићазослав Хроњец 

 Јулијан Тамаш 

 

Награде ДКВа 

ДКВ од 1980. године додељује годишње награде (за животно дело, за књигу и за превод године, као и 

награде за најбоље књиге на језицима националних мањина(на мађарском, хрватском, словачком, 

румунском и русинском), чији носиоци су неки од најзначајнијих књижевних стваралаца Војводине. 

Писци који су дали допринос угледу Друштва и култури у Србији су, свакако, Бошко Петровић, Младен 

Лесковац,Александар Тишма, Мирослав Антић, Имре Бори, Ференц Фехер, Раду Флора, Флорика 

Штефан, Паљо Бохуш, Ђуро Папхархаји и други. 

Од оснивања ДКВ додељује Бранкову награду за најбољу прву песничку књигу објављену на српском 

језику аутора до 29 година, која је једна од најпрестижнијих књижевних награда за младе песнике у 

Југославији, тј. у Србији. Први добитник награде 1954. године је Васко Попа. Бранкова награда се 

додељује од 2006. године на Међународном новосадском књижевном фестивалу, а главна награда 

Фестивала је Међународна награда за књижевност Нови Сад. Досадашњи добитници су Кристоф Мекел, 

познати немачки песник, Жан Пјер Фај, песник, прозни писац и филозоф из Француске и Бен Окри, 

прозни писац и песник из Нигерије, који живи у Енглеској. 

 

Књижевне награде 

 НИН-ова награда 

 Његошева награда 

 Бранкова награда 

 Награда за животно дело ДКВ 

 Награда Бранко Миљковић 

 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8B%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%9B_%D0%9F%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%88_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1
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НИН-ова награда 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

НИН-ова награда је књижевна награда критике за најбољи роман године, додељује је НИН 

НИН-ова награда први пут је додељена 1954. године, а добио ју је Добрица Ћосић за роман "Корени". 

Током протеклих више од пола века додељивана је писцима са простора целе бивше Југославије. 

Њен троструки лауреат био је само Оскар Давичо, док су двоструки били Добрица Ћосић и Живојин 

Павловић. Давичо је и једини лауреат НИН-ове награде две године узастопно (1963. и 1964.). Награда је 

до сада свега четири пута додељена женама-писцима - Дубравки Угрешић 1988. године, Светлани 

Велмар-Јанковић 1995. године Гроздани Олујић 2009. и Гордани Ћирјанић 2010. године. 

Награда није додељена једино 1959. године, када је направљен преседан ради стимулисања квалитета. 

Без награде тада је остао Миодраг Булатовић са романом "Црвени петао лети према небу". Међутим, 

Булатовић је касније (1975.) ипак добио НИН-ову награду за роман "Људи са четири прста". 

НИН-ову награду вратили су Данило Киш, награђен 1972. године за "Пешчаник", и Милисав Савић, који 

је то признање добио 1991. године за "Хлеб и страх". 

О додели награде одлучује жири већином гласова својих чланова. 
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 1957. Александар Вучо - "Мртве јавке" 

 1958. Бранко Ћопић - "Не тугуј, бронзана стражо" 
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 1976. Александар Тишма - "Употреба човека" 

 1977. Петко Војнић Пурчар - "Дом све даљи" 

 1978. Мирко Ковач - "Врата од утробе" 

 1979. Павле Угринов - "Задат живот" 

 1980. Слободан Селенић - "Пријатељи" 

 1981. Павао Павличић - "Вечерњи акт" 

 1982. Антоније Исаковић - "Трен 2" 
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 1991. Милисав Савић - "Хлеб и страх" 
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 1993. Радослав Петковић - "Судбина и коментари" 

 1994. Владимир Арсенијевић - "У потпалубљу" 

 1995. Светлана Велмар Јанковић - "Бездно" 

 1996. Давид Албахари - "Мамац" 

 1997. Милован Данојлић - "Ослободиоци и издајници" 

 1998. Данило Николић - "Фајронт у Гргетегу" 

 1999. Максимилијан Еренрајх Остојић -"Карактеристика" 

 2000. Горан Петровић - Ситничарница 'Код срећне руке' 

 2001. Зоран Ћирић - "Хобо" 

 2002. Младен Марков - "Укоп оца" 

 2003. Владан Матијевић - "Писац из далека" 

 2004. Владимир Тасић - "Киша и хартија" 

 2005. Миро Вуксановић - "Семољ земља" 

 2006. Светислав Басара - „Успон и пад Паркинсонове болести―
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 2007. Драган Великић - „Руски прозор― 

 2008. Владимир Пиштало - „Тесла, портрет међу маскама―
[2]

 

 2009. Гроздана Олујић - „Гласови у ветру―
[3]

 

 2010. Гордана Ћирјанић - „Оно што одувек желиш―
[4]

 

 2011. Слободан Тишма - "Бернардијева соба" 

 

Бранкова награда 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Бранкова награда, песничка књижевна награда, добила име по Бранку Радичевићу 

Бранкову награду додељује Друштво књижевника Војводине за најбољу прву песничку књигу на 

српском језику аутора до 30 година. Тиме се одаје почаст песнику чије име награда носи, Бранку 
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Радичевићу, који је умро када је имао 29 година и три месеца. Награда је установљена 

заслугом Борислава Михајловића Михиза и Карловчана. 
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 2010. Бранислав Живановић (1984) - „Погледало―, изд. Логос, Бачка Паланка; Бистрица, Нови 

Сад, 2010. (COBISS)
[4]

 

 2011. Жељко Јанковић (1983) - „Карл Гинтер у двострукој експозицији―, изд. Шумадијске 

метафоре, Младеновац, 2010. (COBISS) 
[5]

 

 

Награда за животно дело Друштва књижевника Војводине 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

(преусмерено са Награда за животно дело ДКВ) 

Награда за животно дело Друштва књижевника Војводине је престижна књижевна награда, додељује 

се од 1980. године. 

Одлуку о додели награде доноси жири. 21. 4. 2004. године донета је одлука да се награда за животно 

дело додељује сваке непарне године и то члановима ДКВ старијим од 60 година. 
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 2002. Светозар Кољевић 

 2003. Драшко Ређеп 

 2004. Јанош Бањаи 

 2005. Славко Гордић 

 2006. Јан Лабат 

 2008. Јован Дунђин 

 2009. Томислав Кетиг 

 

Награда Бранко Миљковић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Награда Бранко Миљковић једна од престижнијих награда коју за књигу песама додељује Скупштина 

града Ниша од 1971. године. Подаци о историјату награде и добитницима: часопис Градина, нова серија 

број 4/2004. Васа Павковић: "Над историјом награде Бранко Миљковић" 

Награђени писци и дела 

1. 1971. Милутин Петровић Глава на пању (Просвета, Београд) 

2. 1972. Оскар Давичо Прочитани језик (Нолит, Београд) 

3. 1973. Бранислав Петровић Предосећање будућности (СКЗ, Београд) 

4. 1974. Данијел Драгојевић Природопис (Студентски центар свеучилишта из Загреба) 

5. 1975. Васко Попа Вучја со, Живо месо, Кућа на сред друма (песнички триптих) 

6. 1976. Србо Ивановски Зачарани путник (Веселин Маслеша, Сарајево) 

7. 1977. Анђелко Вулетић Кад будем велики као мрав (Веселин Маслеша, Сарајево) 

8. 1978. Стеван Раичковић Случајни мемоари (Просвета, Београд) 

9. 1979. Миодраг Павловић Видовница (Народна књига, Београд) 

10. 1980. Љубомир Симовић Видик на две воде (Нолит, Београд) 

11. 1981. Блаже Конески Тамне воде (Веселин Маслеша, Сарајево) 

12. 1982. Душко Новаковић Надзорник кварта (БИГЗ, Београд) 

13. 1983. Борислав Радовић Песме 1971 - 1982. (Нолит, Београд) 

14. 1984. Иван В. Лалић Страсна мера (Нолит, Београд) 

15. 1985. Вено Тауфер Свирач пред паклом (Просвета, Београд) 

16. 1986. Мирослав Максимовић Сонети о животним радостима и тешкоћама (Народна књига, 

Београд) 

17. 1987. Изет Сарајлић Некролог славују (Просвета, Београд) 

18. 1988. Слободан Ракитић Основна земља (БИГЗ, Београд) 

Специјална повеља Славомир Гвозденовић Подвлачање црте(Просвета, Београд) 

19. 1989. Рајко Петров Ного Лазарева субота (СКЗ, Београд) 
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BE


20. 1990. Александар Ристовић Празник луде (Просвета, Београд) 

21. 1991. Милосав Тешић Кључ од куће (Матица српска, Нови Сад) 

22. 1992. Алек Вукадиновић Ружа језика (Наша књига, Београд) 

23. 1993. Драган Јовановић Данилов Кућа Бахове музике (Нолит, Београд) 

24. 1994. Владимир Јагличић Усамљени путник (СКЗ, Београд) 

25. 1995. Драгиња Урошевић Дневник добровољне несанице (Просвета, Београд) 

26. 1996. Срба Митровић Снимци за панораму (Матица српска, Нови Сад) 

27. 1997. Петар Цветковић Песме из аутобуса (Просвета, Београд) 

28. 1998. Милан Орлић Бруј Миленија (Просвета, Београд) 

29. 1999. Ана Ристовић Забава за доконе кћери (Рад, Београд) 

Горан Станковић Четири доба (Просвета, Београд) 

30. 2000. Војислав Карановић Син земље (СКЗ, Београд) 

31. 2001. Живорад Недељковић Тачни стихови(Народна библиотека"Стефан првовенчани", 

Краљево) 

32. 2002. Гојко Ђого Црно руно (Просвета, Београд) 

33. 2003. Томислав Маринковић Школа трајања (Народна библотека "Стефан Првовенчани", 

Краљево) 

34. 2004. Ненад Јовановић Живети на модеран и умрети на старински начин (Народна библотека 

"Стефан Првовенчани", Краљево) 

35. 2005. Дејан Алексић После (Народна библотека "Стефан Првовенчани", Краљево) 

36. 2006. Доброслав Смиљанић Архив белине (Филип Вишњић, Београд) 

37. 2007. Марија Шимоковић Киновар (Народна књига, Београд) 

38. 2008. Милан Ђорђевић Радост (Народна библотека "Стефан Првовенчани", Краљево) 

39. 2009. Миодраг Раичевић Длан & лопата (Културни центар Новог Сада, Нови Сад) 

40. 2010. Никола Вујчић Докле поглед допире (Српско културно друштво "Просвјета", Загреб) 

 

Српски народни препород 

 Лукијан Мушицки 

 Сима Милутиновић 

 Јован Стерија Поповић 

 Вук Стефановић Караџић 

 Петар II Петровић Његош 

 Стјепан Митров Љубиша 

 Филип Вишњић 

 Ђура Јакшић 

 Јован Пачић 

 Радован Петровић Невесињски 

 Милица Стојадиновић Србкиња 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%9A%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE_%D0%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%83%D1%98%D1%87%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_II_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%8A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D1%9A%D0%B0
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Лукијан Мушицки 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Лукијан Мушицки 

 

Лукијан Мушицки 

Датум рођења: 27. јануар 1777. 

Место рођења: Темерин  

Датум смрти: 15. март 1837. 

Место смрти: Карловац
[1]
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Лукијан Мушицки ( Темерин, 27. јануар 1777 – Карловац, 15. март 1837) је био српски владика и 

песник, за кога се у његово време говорило да представља најученијега Србина свога 

времена.
[тражи се извор од 01. 2012.]

 Јернеј Копитар га је називао српским Хорацијем, Његош га је звао генијем 

наше расе, а Ђура Даничић оцем савремене српске књижвности.
[тражи се извор од 01. 2012.]

 

Животопис 

Основну школу је учио у Темерину, гимназију у Новом Саду и Сегедину, а права и филозофију 

у Пешти. По завршеним студијама постаје администратор митрополијске канцеларије у Карловцима, 

наставник богословије и, пошто се закалуђерио, архимандрит манастираШишатовца. Од 1828. до смрти 

био је владика Карловачкога владичанства са седиштем у Плашком. У Војној Крајини су постојале 

школе на немачком, а он је отварио прве школе на српском језику у Плашком, Шкарама, Зрмањи и 

Мутилићу. Умро је као владика у Плашком. 

Мушицки је био један од најобразованијих писаца свога времена. Поред грчког и латинског, он зна 

неколико европских језика и познаје скоро све веће песнике античког и новог доба. Његови омиљени 

песници су: Фридрих Готлиб Клопшток, чувени немачки песник, писац „Месијаде", Давид 

„псалмопјевац" и нарочито Хорације, чију је поетику (Ars poetica) знао наизуст. Он од Хорација узима 

метричке облике, хвалбену и свечану речитост и први међу Србима почиње да ствара уметничку поезију 

у духу и руху псевдокласичне поезије европске. Он сам каже да подражава „Флаку" и сматра као велики 

успех што може на српском језику певати по латинским метричким обрасцима. 

Он је написао четири књиге лирских песама родољубивог, моралног и дидактичког садржаја. То је 

учено стихотвореније врло ученог и добронамерног родољуба и црквеног човека, стихотворство 

лишено правог песничког заноса и лепоте. Он пева о карактеру, 

народољубљу,благонаравију и добродјетељи и даје моралне поуке младом нараштају. Његове 

програмске песме „Глас народољупца― и „Глас харфе шишатовачке― биле су чувене у своје доба и 

школска омладина их је знала наизуст. Та је његова пезија цењена у своје време због снажног и 

искреног родољубља и представља занимљив покушај уметничке версификације по угледу на латинске 

метричке облике и уједно као карактеристичан образац хладне и укочене „објективне лирике". 

Одржавао је пријатељску везу са Михаилом Витковићем, српским песником из Пеште коме је Мушицки 

посветио и оду. 
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Споменик Мушицком у Темерину 

Врло учен и образован књижевник, Мушицки покушава да архаични старословенски језик, који није 

имао књижевне традиције, прилагоди псевдокласичној дисциплини форме, у време када се та 

дисциплина преживела као и сам језик. Он је покушао да независно од народне песме створи нове 

ритмичке облике и дао је неколико виртуозних образаца, али је његов покушај пропао због одсуства 

талента и због архаичног језика. 

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, изјашњава се за народни језик, али као црквени човек он је и за 

рускословенски: 

 „Словенски, сербски језик — два су пута, К једној цели воде нас.― 

Он налази да рускословенски језик треба да остане језик цркве и науке, а народни за народ и популарну 

књижевност. 

 

Сима Милутиновић Сарајлија 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Сима Милутиновић 
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Сима Милутиновић Сарајлија 

Датум рођења: 3. октобар 1791. 

Место рођења: Сарајево (Османско царство, данас Босна и 

Херцеговина) 

Датум смрти: 30. децембар 1847. 

Место смрти: Београд (Османско царство, данас Србија) 

Сима Милутиновић Сарајлија (Сарајево, 3. октобар 1791 – Београд, 30. децембар 1847) је био српски 

песник и Његошев учитељ. У друштву београдских књижевних људи у почетку друге половине XIX 

века Сима је био претпостављан Гундулићу док је Гете о њему написао две странице похвала. 

Животопис 

Рођен је у трговачкој породици у Сарајеву, где су му родитељи дошли из Србије. Отац Симин, родом је 

из села Рожанства, у ужичкомокругу, па је због куге пребегао у Сарајево, где се оженио Анђелијом 

Срдановићевом, чувеном сарајевском лепотицом, о чијој су лепоти народни певачи сачували спомен за 

пуну стотину година. Кад је избила нова епидемија куге, мали Сима је имао непуне две године. Бегунци 

су тражили склониште на два места у Босни, а затим су отишли у Брод и на крају у Земун. У Земуну, он 

је почео да похађа школу, али је није завршио. Немирног и несређеног духа, Сима је прошао кроз многа 

занимања, а обишао је и многе крајеве од Видина до Лајпцига, одБесарабије до Црне Горе. Сима је био 

писар у Правителствујушчем совјету, у манастиру Благовештењу и код устаничких војвода. Учествује у 

устанку против Турака у чети „голаћа―. Одлази у Бесарабију да види избегле родитеље, а потом 

у Немачку, где слуша филозофију, чини познанства са угледним немачким књижевницима, с Гетеом на 

пример, и том приликом штампа свој еп Сербијанку. По повратку постаје васпитач Његошев на Цетињу, 

а доцније цариник, полицајац, секретар министарства и члан апелације. Бавио се писањем стихова, 

политиком, историографијом, лингвистиком, оснивањем пиваре и „водолечилишта―. 

Умро је у Београду. Сахрањен је на гробљу код данашње Цркве светог Марка, гроб му је био брзо 

заборављен. Много година касније на основу неких скица и положаја његовог гроба у односу 

на Возаровићев који је имао надгробни споменик до 1927. када је старо београдско гробље прекопано, 
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пронађено је тело Симе Милутиновића и положено у породичну гробницу Милутиновића на Новом 

гробљу. Његове кости су недвосмислено распознате на основу телесних особености (висина, облик доње 

вилице) али и предмета који су уз његово тело били положени (икона светог Срђа коју је донео из 

Москве и која му је по његовој жељи положена на груди).
[1]

 Његов син је Драгутин Драгиша 

Милутиновић, инжењер, архитект и историчар српске уметности. 

Дело 

Најбоље и највеће његово дело је епски спев Сербијанка. Друга важнија дела 

су: Тројебратство и Тројесестарство, епске песме; Дика црногорска, драма из историје Црне Горе, 

трагедијаОбилић, једна збирка лирских песама и два историјска списа: „Историја Србије―, која обухвата 

само време од 1813 — 1815, и „Историја Црне Горе― од давних до новијег времена. 

Као обожаватељ грчке културе и Хомера, а уз то и одличан познавалац народне поезије, Милутиновић је 

хтео да својом „Сербијанком― напише Илијаду Првог и Другог српског устанка. Он је лично учествовао 

у оба устанка, познавао скоро све народне вође и касније у Бесарабији много штошта бележио по 

казивању избеглица, више хроничарски и без неке логичке везе. Целу ту грађу он је прелио у велики низ 

епских песама о важнијим догађајима и људима из оба устанка. 

Његове краће песме већином су политичке и пригодне: уставо-бранитељске песме, династичке оде и 

стиховане брошуре, које су могле задовољити потребе свога доба, али које немају нарочите књижевне 

вредности. Трагедија „Обилић― је један од најранијих покушаја да се драматизује косовска трагедија, а 

„Дика црногорска― је низ драматисаних епизода из црногорскеисторије од Косова до владике Данила. За 

сложену драмску композицију имао је мање смисла него за еп, а уз то није имао узора у нашој 

књижевности, нити је познавао довољно страну драму. Као историчар, Сима Милутиновић није строго 

научан и критички дух, већ пише на основи предања, народне песме и личног искуства. 

Милутиновић је најплоднији и најразноврснији српски писац своје генерације, подстрекач Његошевог 

талента и после Вука најбољи познавалац наше народне поезије. Он је био снажан и интуитиван дух. 

Сам Његош му је признао „силни полет―. У његовим делима има, местимично, снажног и искреног 

лиризма, смелих и узвишених мисли, али има и намештеног патоса, настраних и неразумљивих идеја. У 

доба књижевног дилетантизма, када је српска књижевност тек пошла за великим класичним узорима и 

када се књижевни језик тек почео да уобличава, Милутиновић покушава да пише историјски еп и драму 

и даје неколико добрих историјских дела. Али он је био несређен дух и сујетан талент, један од оних 

„дивљих генија― који немају упорности и ведрине да у мучној борби за израз дођу до јасности и 

једноставности. За тако велики потхват: да кроз битне историјске личности, Обилића и Карађорђа, 

песнички уобличи чежње и идеале нације, његов талент није био у свему дорастао, нити је изражај био 

савладан. Својим великим родољубљем, снажним темпераментом и оригиналношћу, Милутиновић је 

својим савременицима давао илузију „богом датог песника―. Он није заслужио похвале које су му 

романтичари чинили, али није заслужио ни одвећ оштро потцењивање од стране реалистичке школе, 

која је о њему писала са потцењивањем. 

Милутиновић је по Европи сретао знамените људе и песнике, а зна се да се у Немачкој упознао са 

Кругом, Герхардом, Јаковом Гримом, Уландом, чак и са Гетеом. И Гете, осетивши да се појављује једна 

друкчија књижевност и један заборављен народ написао је читаве две странице похвала Сими 

Милутиновићу-Сарајлији, малом песнику из велике народне поезије и не мање буне. А то значи много: 

Сарајлија као Његошев учитељ окреће му поглед и у светску поезију и светску мисао. 

По његовом књижевном псеудониму у Београду се зове Чубрина улица. 

 

Јован Стерија Поповић 
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Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Јован Стерија Поповић 

 

Јован Стерија Поповић, рад Јована Поповића 

Датум рођења: 13. јануар 1806. 

Место рођења: Вршац (Аустријско царство) 

Датум смрти: 10. март 1856. 

Место смрти: Вршац (Аустријско царство) 

Јован Стерија Поповић ( Вршац, 1/13. јануар 1806 – Вршац, 26. фебруар/ 10. март 1856) је био српски 

књижевник. Сматра се оснивачем српске драме. Први је и један од најбољих српских комедиографа. 

 

Биографија 

Јован Стерија Поповић (или Јован Поповић Стеријин) је рођен у трговачкој породици. Основну и 

средњу школу похађао је у Вршцу,Темишвару и Пешти, а права у Кежмароку. 

Још као дете због слабог телесног састава и крхког здравља, био је искључен из дечјих игара, стално уз 

мајку, са урођеним посматрачким даром. Њихова кућа се налазила на почетном делу Пијаце вршачке, у 

непосредној близини Саборне - Велике цркве. Када му је мајка напрасно преминула, Стерија је морао да 

издржи велику борбу са оцем око даљег школовања. Отац му је био дошљак. Стерија није забележио 

одакле му се отац доселио у Вршац. Написао је само биографију свога деде сликара Николе Нешковића. 

Кад се оженио, Стерија је као домазет ушао у кућу свог угледног покојног таста. Има трага да су старог 

Стерију, у то време лабавих и неустаљених презимена писали не само Стефан Поповић (како је 

забележен у Протоколу крешчајемих, приликом крштења првенца Јована), него и Штерија Молеров. 
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За време похађања основне школе у Пешти, Стерија је имао прилике да у једном немачком позоришту 

види класике и најбоље глумце целеМађарске, а исто тако и мање класична драмска уобличавања у 

којима се појављују комедиографски уобличени типови блиски његовим дотадашњим искуствима 

о бидермајерском грађанству. У Пешти је био близак пријатељ са две личности родом из 

Вршца: Ђорђем Станковићем, једним од каснијих оснивача Матице српске, и Јулијаном Вијатовић-

Радивојевић, кћерком вршачког сенатора, школованом у Бечу, која се удала за 

помодног кројача Радивојевића и сама била списатељица. 

Једно време Стерија је био приватни наставник и адвокат у родном месту док није позван да дође 

у Крагујевац да буде професор на Лицеју. Након Лицеја је постао начелник Министарства просвете 

(од 1842), и на том положају, у току осам година, био главни организатор српске средњошколске 

наставе и један од оснивача Ученог српског друштва. Покренуо је иницијативу за оснивање Академије 

наука, Народне библиотеке и Народног музеја. Учествовао је у организовању првог 

београдског театра (позориште на Ђумруку) који је 1841. отворен његовом трагедијом „Смрт Стефана 

Дечанског―. Од 1848. је живео у Вршцу, усамљен и разочаран. Ту је и умро 1856. 

Као начелник Министарства просвете (1842—1848) много је учинио за организовано развијање 

школства. Године 1844. донео је школски закон (Устројеније јавног училишног наставленија), којим је 

први пут у Србији озакоњена гимнастика као школски предмет од I до VI разреда гимназије, али још 

увек необавезан за ученике. 
[1] 

Књижевни рад 

Поповић је своју књижевну делатност започео слабим стиховима, испеваним у славу грчких народних 

јунака. Његов отац је био Грк (по некима Цинцар), и у младости се загревао за грчке устанике. То су 

били невешти ђачки покушаји. Као младић, он пада под утицај Милована Видаковића, и по угледу на 

њега пише роман „Бој на Косову― или „Милан Топлица― и „Зораида―. То ле доста невешта и наивна 

прерада једног романа од француског писца Флоријана из XVIII века. Као и Видаковић, који му је био 

узор, тако и он покушава да туђу грађу пренесе у оквир српске прошлости. Роман је препун 

нелогичности и недоследности сваке врсте. Доцније је у једном свом сатиричном спису („Роман без 

романа―) исмејао такав начин рада, оштро напао плачевне и фантастичне романе Милована Видаковића 

и његових подражавалаца и проповедао књижевност која трезвеније и озбиљније гледа на живот. Такво 

схватање је плод његова зрелијег доба, и колико је дубље улазио у живот и књижевност, утолико је 

постајао реалнији. 

Он је углавном драмски писац, први српски књижевник који је у овом књижевном роду створио нешто 

боље и трајније. Писци који су пре њега радили на историјској драми и драми из савременог живота 

нису имали књижевног успеха. Он је први српски писац који тај посао узима озбиљно, сав се 

одаје позоришту и ствара на широј основи и са дубоким разумевањем. Он је упоредо радио на 

историјској драми и на комедији, али на историјској драми са много мање успеха. На књижевност је 

гледао очима школског човека, педагога и рационалисте. 

Његови први драмски покушаји су невеште и претерано романтичне драматизације народних песама: 

„Невиност― или „Светислав и Милева―, „Милош Обилић― и „Наход Симеон―. Доцније ствара боље и 

снажније историјске драме, не много књижевне, али које су одговарале укусу и схватањима тадашње 

родољубиве српске публике. Такве су трагедије: „Смрт Стефана Дечанског―, „Владислав―, 

„Скендербег―, Лахан (са предметом из бугарске историје), позоришни комад „Ајдуци―, врло популаран, 

израђен по народној песми, и још неколико пригодних комада. 

Иако се сматра оснивачем српске драме, он је много важнији као комедиограф, јер се ту тек с успехом 

огледао његов књижевни талент. Прва му је комедија „Лажа и паралажа―, затим „Тврдица―, 

„Покондирена тиква― (према којој је 1956. године Миховил Логар компоновао оперу ) и „Зла жена―, све 

комедије карактера. Од комедија нарави најбоље су му: „Женидба и удадба―, „Кир Јања―, „Родољупци― 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_(1000-1918)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/Beogradski_Licej
http://sr.wikipedia.org/wiki/1842
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1841
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1848
http://sr.wikipedia.org/wiki/1856
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1956.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_%D0%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1


и „Београд некад и сад―. Поред тога, написао је и неколико позоришних игара мањег значаја, шаљиве 

или сатиричне садржине. Као драмски писац, Стерија припада групи сентименталиста, и своја дела 

ствара под импресијом Семјуела Ричардсона, познатог писца грађанских романа. У његовим делима 

значајно место заузимају одлике попут култа осећања и природе, идеализација живота, пријатељство и 

љубав. 

Критички осврт 

Трезвен и рационалан дух, он није био песник високих духовних замаха и богате маште, зато његове 

драме, иако књижевније и писменије од свих сличних покушаја до њега, ипак немају праве уметничке 

вредности, У њима је мало животне истине, мало поезије и мало историјске истине, а много намештене 

реторике, неприродности и усиљености. Врло писмен и врло образован писац, он је својим историјским 

драмама скромно задовољавао велику потребу свога времена за родољубивим репертоаром и имао 

много успеха. Прецењиване у своје време, те драме су сасвим заборављене; дуже се на репертоару 

задржала само историјска драма „Смрт Стефана Дечанског―. 

У комедији, он је надмашио све оно што је у српској књижевности створено пре њега, и до данас остао 

најбољи српски комедиограф. Он је писац са већом књижевном културом; он зна за класичне узоре у 

страним књижевностима и први почиње да разумно, објективно и критички посматра и слика сувремени 

живот српског друштва. По својој природи он је био предодређен само за чисто интелектуална 

стварања, зато је он само у комедији дао пуну меру. Али и у комедији није без мана. Пре свега, ни у 

једној комедији није успео да да хумор, највишу особину комичног. Његове комедије су најчешће 

оштра сатира изопачених карактера и нарави. Он је сувише морализатор и тенденциозан писац: 

личности карикира и радњу води и завршава ради поучног свршетка. Он није ни сасвим оригиналан 

писац: код њега се често могу наћи позајмице од других писаца, од Молијера највише. Све његове боље 

комедије карактера подсећају на Молијерове, и композицијом и комичним оквирима појединих 

личности. (Молијера је иначе и преводио: његове „Скапенове подвале―). Али у накнаду за то, он је вешт 

књижевник и врло плодан писац, који је трезвено и реалистички приказивао сувремени живот, 

сликајући снажно и рељефно комичне типове и друштвене сцене, Крајем живота се вратио поезији, на 

којој је као младић радио. Године 1854. изишла је његова збирка стихова „Даворје―. Био је књижевни 

куриозум што је Поповић „Даворје― штампао старим црквеним писменима, која је том приликом 

препоручивао да се усвоје место новије грађанске буквице. То је мисаона лирика, болна, одвећ 

песимистичка, лирика искусна и зрела човека, који је у животу знао за патње и разочарања, интимна 

филозофија о величини бола, страдања и смрти и непоправимој беди људској. 

Стеријино позорје 

У склопу обележавања 150 година од рођења и 100 година од смрти Јована Стерије Поповића у Новом 

Саду је 1956. године основан фестивал „Стеријино позорје―. И данас, овај фестивал, на коме позоришта 

из земље и иностранства учествују са делима југословенских писаца (у почетку је то био фестивал само 

Стеријиних дела) важи за најзначајнију позоришну манифестацију у Србији. 

Филмови 

Стеријина дела су од 1959. до данас адаптирана у двадесетак телевизијских филмова: 

 Лажа и паралажа (филм) 

 Кир Јања (филм) 

 Џандрљиви муж (филм) 

 Родољупци (филм) 

 Покондирена тиква (филм) 

 Љубав, женидба и удадба (филм) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1854
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1956
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/La%C5%BEa_i_parala%C5%BEa_(film)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_%D0%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)&action=edit&redlink=1


 Зла жена (филм) 

 

Стеријина награда 

На фестивалу се додељују награде за најбољу представу, за најбољи текст савремене драме, за режију, 

за глумачко остварење, за сценографију, за костим, за сценску музику, награде за најбољег младог 

глумца и глумицу и специјална награда. 

 

Вук Стефановић Караџић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Вук Стефановић Караџић 

 

Портрет Вука Караџића 

Општи подаци 

Датум рођења 6. новембар 1787. 

Место рођења Тршић (Османско царство) 

Датум смрти 7. фебруар 1864. 

Место смрти Беч (Аустријско царство) 

Рад 

Поље лингвистика, филологија,славистика 

Познат по Реформа српског језика; реформа ћирилице; сакупљање народних 

умотворина 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1787
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%9B_(%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1864
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Вук Стефановић Караџић (Тршић, 26. октобар/6. новембар 1787 — Беч, 7. фебруар 1864) је био 

српски филолог, реформатор српског језика, сакупљач народних песама и писац првог 

речника српског језика. 
[1]

 Вук је најзначајнија личност српске књижевности прве половине XIX 

века. 
[2]

 

Учествовао је у Првом српском устанку као писар и чиновник у Неготинској крајини, а након слома 

устанка преселио се у Беч, 1813. године. Ту је упознао Јернеја Копитара, цензора словенских књига, 

на чији је подстицај кренуо у прикупљање српских народних песама, реформу ћирилице и борбу за 

увођење народног језика у српску књижевност. Вуковим реформама у српски језик је уведен 

фонетски правопис, а српски језик је потиснуо славеносрпски језик који је у то време био језик 

образованих људи. Тако се као најважније године Вукове реформе истичу 1818, 1836, 1839, 1847. 

и 1850. 

 

Биографија 

 

 

Вукова кућа у Тршићу данас 

Вук Стефановић Караџић је рођен 1787. године у Тршићу близу Лознице, у породици у којој су деца 

умирала, па је по народном обичају, добио име Вук како му вештице и духови не би наудили. Његова 

породица се доселила из Црне Горе из Дробњака. Мајка Јегда, девојачки Зрнић, родом је 

изОзринића код Никшића. 

Писање и читање је научио од рођака Јевте Савића Чотрића, који је био једини писмен човек у крају. 

Образовање је наставио у школи у Лозници, али је није завршио због болести. Школовање је касније 

наставио у манастиру Троноши. Како га у манастиру нису учили, него терали да чува стоку, отац га је 

вратио кући. 
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На почетку Првог српског устанка, Вук је био писар код церског хајдучког харамбаше Ђорђа Ћурчије. 

Исте године је отишао у Сремске Карловце да се упише у гимназију, али је са 19 година био престар. 

Једно време је провео у тамошњој богословији, где је као професор радио Лукијан Мушицки. 

Не успевши да се упише у карловачку гимназију, он одлази у Петриње, где је провео неколико месеци 

учећи немачки језик. Касније стиже у Београдда упозна Доситеја Обрадовића, ученог човека и 

просветитеља. Вук га је замолио за помоћ како би наставио са образовањем, али га је Доситеј одбио. Вук 

је разочаран отишао у Јадар и почео да ради као писар код Јакова Ненадовића. Заједно са рођаком 

Јевтом Савићем, који је постао чланПравитељствујушчег совјета, Вук је прешао у Београд и у Совјету је 

обављао писарске послове. 

Кад је Доситеј отворио Велику школу у Београду, Вук је постао њен ђак. Убрзо је оболео и отишао је на 

лечење у Нови Сад и Пешту, али није успео да излечи болесну ногу, која је остала згрчена. Хром, Вук се 

1810. вратио у Србију. Пошто је краће време у Београду радио као учитељ у основној школи, Вук је са 

Јевтом Савићем прешао у Неготинску крајину и тамо обављао чиновничке послове. 

Након пропасти устанка 1813. Вук је са породицом прешао у Земун, а одатле одлази у Беч. Ту се 

упознао са Бечлијком Аном Маријом Краус, са којом се оженио. Вук и Ана имали су много деце од 

којих су сви осим кћерке Мине и сина Димитрија, умрли у детињству и раној младости (Милутин, 

Милица, Божидар, Василија, двоје некрштених, Сава, Ружа, Амалија, Александрина). У Бечу је такође 

упознао цензора Јернеја Копитара, а повод је био један Вуков спис о пропасти устанка. Уз Копитареву 

помоћ и савете, Вук је почео са сакупљањем народних песама и раду на граматици народног говора. 

Године 1814. је у Бечу објавио збирку народних песама коју је назвао „Мала простонародна славено-

сербска пјеснарица―. Исте године је Вук је објавио „Писменицу сербскога језика по говору простога 

народа написану―, прву граматику српског језика на народном говору. 

 

Некадашња зграда Велике школе у Београду, данас Вуков и Доситејев музеј. 

Идуће године је издао другу збирку народних песма под именом „Народна сербска песнарица―. 

Због проблема са кнезом Милошем Обреновићем било му је забрањено да штампа књиге у Србији, а 

једно време и у аустријској држави. Својим дугим и плодним радом стиче бројне пријатеље, па и помоћ 

у Русији, где је добио сталну пензију 1826. године. У породици му је остала жива само кћеркаМина 

Караџић. 

Као година Вукове победе узима се 1847. јер су те године објављена на народном језику дела Ђуре 

Даничића „Рат за српски језик―, „Песме― Бранка Радичевића, Његошев „Горски вијенац―(писан старим 

правописом) и Вуков превод Новог завјета, али Вуков језик је признат за званични књижевни језик тек 

1868. четири године, након његове смрти. 
[3]

 

Вук је умро у Бечу. Посмртни остаци пренесени су у Београд 1897. године и са великим почастима 

сахрањени у порти Саборне цркве, поред Доситеја Обрадовића. Почасни је грађанин хрватске 

престонице, града Загреба. 
[3]
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:1051_vukidosmuzej.jpg


Вуков рад 

Реформа ћирилице и рад на граматици и речнику 

 

 

Вуков гроб испред Саборне цркве у Београду 

 

 

Корице Српског рјечника из 1818. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Grave_of_Vuk_Karadzic.jpg
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Vuk-1818.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Vuk-1818.jpg


Подстакнут Копитаревим саветом да напише и граматику народног језика, Вук се прихватио овог посла, 

за који није имао довољно стручне спреме. Угледајући се на граматику славеносрпског језика, коју је у 

18. веку написао Аврам Мразовић, Вук је успео да заврши своје дело. Његова граматика коју је 

назвао „Писменица сербскога језика―, изашла је у Бечу 1814. Без обзира на несвршеност и непотпуност, 

ово дело је значајно као прва граматика говора простога народа. 

Свестан несавршености своје Писменице, Вук је прихватио примедбе Копитара и других научних 

радника, па је уз прво издање „Српског рјечника― из 1818. објавио и друго, проширено издање своје 

граматике. У речнику је било 26.270 речи које су се користиле у говору народа у Србији, Срему и 

Војводини. Ово друго издање граматике је неколико година касније (1824) на немачки 

језик превео Јакоб Грим. 

Основна вредност Писменице је било њено радикално упрошћавање азбуке и правописа. Вук је у њој 

применио Аделунгов принцип: „пиши као што говориш, а читај као што је написано―. Ранији 

покушаји, попут оног Саве Мркаља, су били несистематски и неуспели. Вук је сматрао да сваки глас 

треба да има само једно слово, па је из дотадашње азбуке избацио све непотребне знакове, која су се 

писала иако нису имала својих гласова. Стара слова је подржавала Српска православна црква, коју је у 

њима видела неку врсту везе културе и писмености са религијом. 

Вук је створио нове знаке тако што је поједина слове стопио са танким полугласом (л + ь -> љ, н + ь -> 

њ). Изглед слова ђ је прихватио од Лукијана Мушицког, џ је узео из неких старих румунских рукописа, 

а ћ из старих српских рукописа. Узимање слова ј из латинице су му његови противници из црквених 

кругова приписивали као најтежи грех, уз оптужбе да ради на покатоличавању српског народа. 

Из старословенске азбуке Вук је задржао следећа 24 слова: 

А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж З з 

И и К к Л л М м Н н О о П п Р р 

С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш 

њима је додао једно из латиничне абецеде: 

Ј ј 

и пет нових: 

Љ љ Њ њ Ћ ћ Ђ ђ Џ џ 

а избацио је: 

Ѥ ѥ (је) 
Ѣ, 

ѣ (јат) 
І ї (и) 

Ы ы(јери, 

тврдо и) 

Ѵ 

ѵ (и) 
Ѹ ѹ (у) Ѡ ѡ(о) 

Ѧ 

ѧ (ен) 
Я я (ја) 

Ю 

ю(ју) 
Ѿ ѿ(от) 

Ѭ 

ѭ(јус) 
Ѳ ѳ (т) 

Ѕ 

ѕ(дз) 

Щ 

щ(шч) 

Ѯ 

ѯ (кс) 

Ѱ 

ѱ(пс) 

Ъ ъ (тврди 

полуглас) 

Ь ь(меки 

полуглас) 

У почетку Вук није употребљавао слова ф и х. Слово х је додао у цетињском издању „Народних српских 

пословица― из 1836. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1836


За друго издање „Српског рјечника― Вук је прикупљао грађу из говора становништва Црне Горе, 

Дубровника, Далмације и Хрватске. Ово издање је објављено у Бечу 1852. у њему се нашло 47.427 речи. 

Ово издање Рјечника на немачки је превео Јакоб Грим. До краја свог живота Вук је радио на даљем 

прикупљању грађе, али га је смрт спречила да спреми и треће издање. То су тек 1898. учинила двојица 

његових поштовалаца, Пера Ђорђевић и Љубомир Стојановић. 

Борба за увођење народног језика у књижевност 

 

 

Вук Караџић, литографија Јозефа Крихубера 

Током рада на граматици, речнику и издавању народних песама, Вук је почео да се бави питањем 

књижевног језика, који је у његово време представљао хаотичну мешавину. Стара српска књижевност 

развијала се на српској редакцији старословенског језика све до почетка 19. века. У 18. веку дошло је до 

снажног утицаја руских црквених књига на књижевни живот Срба. Елементи руског језика су све више 

продирали у дотадашњи црквено-књижевни језик и тако је створен вештачки руско-словенски језик, 

који је у Вуково време био званични језик цркве, школа и књижевности. 

Школовани људи учили су из књига на старом језику, уносећи у њега елементе руског и српског 

народног језика. На тај начин створен јеславеносрпски језик, којим се писало како је ко знао. Таква 

несређена ситуација је била основа са које је Вук кренуо у борбу против писаца старе школе. Борба је 

почела Вуковом критиком романа Усамљени јуноша 1815. и Љубомир у Елисијуму 1817. Милована 

Видаковића. Критика је била усмерена на лоше пишчево познавање језика, који је представљао 

несређену мешавину именских и глаголских облика старог, словенског и народног језика. Како је 

Видаковић у то време био најпопуларнији српски писац, па је овакав Вуков напад изазвао буру у 

књижевној јавности. Поред Видаковића, у полемици су учествовали и Јоаким Вујић, Лукијан 

Мушицки, Павле Берић и Глиша Гершић. Црква и њени највиши представници су предњачили међу 

Вуковим противницима. Карловачки митрополит Стефан Стратимировић, је већ после првих Вукових 

књига, дејствовао преко будимских власти да се онемогући штампање књига. Стратимировић се 

посебно није мирио са Вуковом азбуком, због избацивања старих ћириличних слова и увођења слова Ј, 

сматрајући то напуштање православља и покатоличавањем. 

Поред српске цркве, највећи Вуков противник је био Јован Хаџић, оснивач и председник Матице 

српске и један од најобразованијих Срба тог времена. Хаџић, који је у почетку био Вуков сарадник, али 

су се касније разишли по питањима језика, је 1837. почео полемику са Вуком Караџићем. У спису 

„Ситнице језикословне―, Хаџић је дао упуства за рад будућим граматичарима. Вук је потом написао свој 

„Одговор на ситнице језикословне―, у ком је замерио Хаџићу на слабом познавању народног језика и 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1852
http://sr.wikipedia.org/wiki/1898
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Vuk_Karadzic_Kriehuber_cropped.jpg


непринципијалности у писању. Вуков одговор је био оштар, па је Хаџић наставио полемику написавши 

неколико чланака и брошура („Утук I―, „Утук II―, „Утук III―...). 

Полемика између Караџића и Хаџића је трајала скоро деценију, а Караџић је однео победу тек 1847. 

1847. 

Година 1847. је година Вукове победе, и година у којој је коначно доказао да је српски народни језик 

једини прави језик Срба, тј. да је старословенски језик мешавина рускословенског и српског народног 

језика без чвршћих правила. Те године издате су четири књиге Вука и његових сарадника: 

 превод „Новог завета― са црквенословенског на српски језик, аутор:Вук 

 расправа о језику „Рат за српски језик и правопис―, Ђура Даничић, 

 „ Песме―, Бранка Радичевића 

 „ Горски вијенац― 
[a]

 Петра Петровића Његоша. 

Издавањем „Горског вијенца―, доказано је да се и највећа филозофска дела могу писати чистим српским 

народним језиком. 

Од 1814. до 1847. године Вукова побједа није била извесна. Иако је његов рад наишао на одобравање 

европских филолога и лигнвиста, он је међу самим Србима имао жестоке противике, који су му 

приговарали да њима не треба прости, говедарски језик. Сламајући противнике у полемикама и 

штампајући српске народне умотворине, којима се одушевљавала цијела Европа, па чак и највећи 

европски пјесник тога времена Њемац Гете, Вук је својим противницима све више доказивао да нису у 

праву. Истовремено је добијао све више присталица међу млађим српским књижевним и културним 

радницима. До Вукове побједе 1847. долази управо захваљујући младом покољењу интелектуалаца. Те 

године су објављена горе наведена дјела којима је доказано да се на простом народном језику може 

писати како поезија, филозофија тако и сама Библија, чији превод не заостаје ни за једним преводом на 

други језик. Дјело Ђуре Даничића је докрајчило вишегодишњу Вукову полемику са његовим главним 

противником Јованом и потпуно оправдало Вукову реформу српске азбуке и правописа. Иако је Вукова 

реформа ове године постала стварност, требаће двадесет и једна година да се у Србији званично 

прихвати Вуков правопис. 

Сакупљање народних умотворина 

На бележењу народних умотворина Вук је почео да ради одмах по познанству са Копитаром. Копитар је 

гајио велику љубав према словенским народима, интересујући се нарочито за народне песме, а немачки 

културни радници, који су у својој земљи сакупљали старине и изучавали народну прошлост, били су му 

блиски пријатељи. У Бечу је Вук 1814. штампао збирку народних песама названу „Мала простонародна 

славено-сербска пјеснарица―, у којој се нашло око 100 лирских и 6 епских песама. Ово је био први пут 

да се језик простог народа појавио у штампи. 

Идуће године је издао другу збирку народних песма под именом „Народна сербска песнарица―, са око 

стотину лирских и 17 епских песама, које је забележио по Срему, код Мушицког 

уШишатовцу, Земуну, Панчеву, Сремској Митровици и Новом Саду. У овој збирци су се нашле песме 

које су испевали Тешан Подруговић и Филип Вишњић. Копитар је у страним листовима писао о српској 

народној поезији, па чак и преводио на немачки језик. Међу заинтересованим за српски језик нашли су 

се Немац Јохан Волфганг Гете и браћа Грим. Нова издања народних песмама изашла су 1823. и 1824. 

у Лајпцигу и 1833. у Бечу. Нова издања почела су излазити у шест књига од 1841. Због великих 

штампарских трошкова пета и шеста књига су се појавиле тек 1862. и 1864. 

После великог успеха са народним песмама, Вук је почео да ради на сакупљању свих врста народних 

умотворина. Прва збирка приповетки „Народне српске приповијетке― су се штампале 1821. у Бечу. У 

овом издању се нашло 12 приповедака и 166 загонетки. Године 1853. у Бечу је изашло ново издање 
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приповедака, које је Вук посветио Јакобу Гриму. Вукова кћерка Мина је следеће године превела 

приповетке на немачки језик. 

Бележење народних пословица је ишло паралелно са сакупљањем песама и приповедака. Због 

интервенције митрополита Стратимировића, бечке власти нису дозволиле издавање збирке без 

дозволе будимских власти. Како је Вук у то време боравио у Црној Гори, на Цетињу је 1836. штампао 

„Народне српске пословице― које је посветио владици Петру II Петровићу Његошу. После овог издања 

Вук је за живота објавио још једно издање пословица. 

Сакупљање народних обичаја 

Специфичан живот српског народа за време владавине Турака, изолован до савремености, учинио је да 

се архаична патријархална веровања и обичаји у њему дуго очували. Стога је Вук Караџић предано 

радио на описивању народног фолклора. „Српски рјечник― је пружио прве богате описе обичаја и 

веровања народа. Тумачећи поједине речи, Вук је уносио и описе. 

Историографски рад 

Поред рада на реформи српског језика и прикупљању народних умотворина, Вук Караџић се бавио и 

историографским радом. Као учесник Првог српског устанка, Вук је спремио огроман материјал о 

догађајима све до 1814, као и о владавини кнеза Милоша Обреновића. Године 1828. је објавио 

рад „Милош Обреновић књаз Сербији―. Од обилне грађе о Првом српском устанку, Вук је издао само 

један део „Правитељствујушчи совјет сербски...―, у ком је описао најважније битке из Првог српског 

устанка и неслогу између српских старешина. 

Најистакнутије вође Првог српског устанка Вук је описао у неколико историјских монографија. Ту су 

обухваћени Хајдук Вељко Петровић, Милоје Петровић, Миленко Стојковић, Петар Добрњац, Хаџи 

Рувим и други. 

Коначно, Вук је познатом немачком историчару Леополду Ранкеу дао материјал о Првом срском 

устанку, према којој је Ранке касније написао своје дело „Српска револуција― (нем. Die serbische 

Revolution). 
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Вуков утицај 

Филолошки рад 

 

 

Биста Вук Караџића испред школе у Београду 

У првој половини 19. века, уз помоћ тадашњих врхунских филолога, као што су браћа 

Грим и аустријских власти које је представљао Јернеј Копитар, Вук Стефановић Караџић је 

реформисао српску ортографију и правопис, правећи велики рез између 

дотадашње славеносрпскекултуре и новог стандарда. 

Караџићева капитална дела, међу којима се истичу прво издање „Српског рјечника― (1818), друго, 

знатно проширено (1852), те превод „Новога завјета― (1847), поставили су темеље за савремени 

стандардни српски језик, а знатно су утицала и на облик савременог стандардног хрватског језика, 

понајвише у фази тзв. хрватских вуковаца или младограматичара. Основна начела Караџићеве реформе 

се могу сажети у три тачке: 

1. изједначавање народног и књижевног језика, тј. инсистирање на фолклорним језичким облицима, 

за које се сматрало да су поуздан водич забележен у народним песмама и пословицама; 

2. прекид са свим старијим облицима српске књижевности и писмености и ново 

утемељење стандардног језика без ослона на традицију; 

3. и, новоштокавски фолклорни пуризам, што се очитовало у чишћењу језика 

од црквенославизама који су идентификовани каорускоцрквена наплавина која не 

одговара гласовној и граматичкој структури српског језика. 

На техничком нивоу, Караџићева реформа се манифестовала у новој српској ћирилици у којој су 

избачени непотребни полугласници (ъ, ь), апсорбирани графеми за љ, њ, џ које је предлагао Сава 

Мркаљ (Вук је готово у потпуности преузео графију „народног― писаног идиолектаГаврила 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Vuk_Karad%C5%BEi%C4%87_2.JPG


Стефановића Венцловића, монаха у манастиру Рачи с краја 17. и почетка 18. века), те 

уведена графема ј из (немачке) латинице. Новифонолошки правопис, примерен прозирном идиому какав 

је српски, заменио је старији творбено-морфолошки. Језички супстрат је билановоштокавска 

ијекавштина (источнохерцеговачко-крајишко наречје), коју је Вук Караџић стилизирао делом и 

према хрватским писаним дјелима (тјерати уместо ћерати, дјевојка уместо ђевојка, хоћу уместо оћу). 

Али, због утицаја српске грађанске класе у Војводини и Србији, та је реформа прихваћена у нешто 

измењеном облику: ијекавски рефлекс јата (ѣ) је замењен екавским (нпр. дете уместо дијете). Српски 

књижевни језик ијекавског рефлекса јата остао је у Црној Гори, Босни и Херцеговини, међу Србима и 

Хрватској, као и у народним говорима западне и југозападне Србије. 

Нефилолошки рад 

 

 

Вуков споменик у Београду 

Вук је поред свог највећег доприноса на књижевном плану, дао веома значајан допринос и српској 

антропологији у комбинацији са оновременом етнографијом. Уз етнографске записе оставио је записе и 

о физичким особинама тела. У књижевни језик је унео богату народну терминологију о деловима тела 

од темена до стопала. Треба напоменути да се овим терминима и данас користимо, како у науци тако и у 

свакодневном говору. Дао је, између осталог, и своје тумачење везе између природне средине и 

становништва, а ту су и делови о исхрани, о начину становања, хигијени, болестима, као и о погребним 

обичајима. У целини посматрано, овај значајни допринос Вука Караџића није толико познат нити 

изучаван. 

(Караџић, В.: Сабрана дела, књига XVIII, Просвета, Београд 1972.) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Награде 

 

 

Вуков споменик у дворишту Народне библиотеке у Нишу 

Вук је био цењен у Европи: биран је за члана Берлинске, Бечке, Петроградске академије наука, примљен 

је за члана научних друштава у Кракову, Москву, Гетингену, Паризу..., одликован је од руског и 

аустроугарског цара, од пруског краља и Руске академије наука. 

 

 Вуков сабор 

 Вукова књига Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона 

 Вукова књига Црна Гора и Црногорци 

 Вуков спис Срби сви и свуда 

 Вуков спис Бока которска 

 Људевит Гај, „хрватски Вук Караџић― 

 Музеј Јадра 

 Вук Врчевић 

 Јохан Кристоф Аделунг 

 

Петар II Петровић Његош 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Петар II Петровић Његош 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%9B_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83,_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/Muzej_Jadra
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Vukov_spomenik_u_dvori%C5%A1tu_Narodne.jpg


 

Петар II Петровић Његош 

Датум рођења: 13. новембар 1813. 

Место рођења: Његуши (Црна Гора) 

Датум смрти: 31. октобар 1851. 

Место смрти: Цетиње (Црна Гора) 

Петар II Петровић Његош (1/13. новембар 1813 — 19/31. октобар 1851) је био један од највећих 

српских песника, владар Црне Горе ивладика. 

Његошево најславније дело „Горски вијенац― у Бечу је оцењено као „манускрипт генијалног творца―. 

Друга његова важна дела су „Луча микрокозма―, „Огледало српско― и „Лажни цар Шћепан Мали―. 

 

Биографија 

Владика Петар II Петровић Његош родио се на Његушима, као други син Томе Маркова Петровића, 

најмлађег брата владике Петра I, и Иване Пророковић. На крштењу је добио име Радивоје под којим је у 

народу био познат и доцније као владика Раде. По завладичењу он се потписивао само својим 

калуђерским именом — Петар и презименом — Петровић: владика Петар Петровић. Међутим, у народу 

није био познат као владика Петар него управо као владика Раде. Владиком Петром народ је називао 

једино његовог стрица. Његош никада није употребљавао оно II уз Петар, него је то додато касније, као 

и I уз име његовог стрица, да би их разликовали. Не зна се тачно због чега је узео додатак Његош, а не 

Његуш, као што би требало према имену његовог племена и најужег завичаја. Претпоставља се да је то 

преузео од стрица владике Петра, који је каткад уз своје презиме додавао Његош, а не Његуш. 

Раде је провео детињство у Његушима. Владика Петар I, његов стриц, узео га је к себи 1825. у Цетињски 

манастир да га школује монах Мисаил Светковић и владичин секретар Јаков Цек. Ту је Раде написао 

своје прве песме да забавља локалне главаре и свештенике. Средином те године, Раде је био послат 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1825
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Njegos.jpg


у манастир Топлу код Херцег Новог, где га је старешина манастира Јосип Троповић предавао 

италијански, математику, црквено певање, псалтир и друге предмете. Његош је често посећивао службе 

у оближњем манастиру Савина. У Топли је остао до краја 1826. када се вратио на Цетиње. 

Стриц је, раније, за насљедника спремао Ђорђија Савова, Његошевог брата од стрица, који се школовао 

у Русији, али је овај више волео војску и официрски позив. Традиција је, међутим, била да владар Црне 

Горе буде владика, па се и млади Његош спремао за тај позив. Владика Петар га је за свог наследника 

прогласио 20. јануара 1827. Желео је да и Рада пошаље у Русију, али није имао новца да плати 

школовање, па га je сам учио италијански, руски, немачки. енглески и француски. Такође му је 

омогућио приступ његовој богатој библиотеци. После му је стриц довео за учитеља Симу Милутиновића 

Сарајлија. Сарајлија му је предавао историју, књижевност и филозофију. 

 

Његош као владар 

 

 

Петар II Петровић Његош као владика 

После стричеве смрти, 1830, Његош се закалуђерио врло млад и примио управу над Црном Гором. Петар 

I је у тестаменту одредио Рада за свог наследника. Међутим, то право је оспоравао гувернадур Вуколај 

Радоњић, који је сматрао да он треба да буде једини владар Црне Горе. Радоњић је тајно одржавао везе 

са Аустријом. Када је то откривено, црногорски главари су осудили Радоњића на смрт, али је Петар II 

преиначио казну у прогонство и укидање звања гувернадурства у Црној Гори. 

Године 1833, путовао је у Петроград, где је завладичен. 

Његош је био и вјерски и световни поглавар српског народа у Црној Гори, у којој је била јака 

национална свест и патријархални морал, али у којој је владала домаћа анархија, 

племенска суревњивост и крвна освета. Кад је дошао на власт, он је одмах почео да уводи ред и 

модернизује друштво и државу. Подизао је школе, оснивао судове, правио путеве, узимао поступно сву 

власт у своје руке и увео порез. У једној културно заосталој средини то је ишло тешко и то је морало 

болети овог великога родољуба, који је свом душом био предан народу. „Ја сам владар међу варварима, 

а варварин међу владарима―, писао је он. 

Један документ из архиве у Трсту говори о томе да је владика ди Монтенегро приведен и саслушан због 

продаје скупоценог накита. То је било сушне1847, када је за куповину жита продао одликовање 

добијено од Метерниха.
[тражи се извор од 06. 2010.]
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Још једанпут је ишао, због државних послова, у Петроград и два пута у Беч. Путовао је и по Италији у 

циљу разгледања уметничких споменика, али и ради лечења. 

Владика се у прољеће 1850. разболео од грудне болести којој је узалуд тражио излечење у Италији, и од 

које је и преминуо 10. октобра 1851. наЦетињу. На три дана пред смрт пожелео је поћи до Котора ради 

лечења, али није имао ни толико снаге. Лекар по којег је послато у Котор је на пола пута примио вести 

да је болесник већ преминуо. Видећи да му се приближава самртни час, позвао је себи народне главаре, 

опростио се са њима, изјавивши им да је тестаментом наредио све што је потребно. Затим их је 

опоменуо да се покоре тој посљедњој вољи, да живе међу собом у слози и да се пријатељски држе према 

суседима а нарочито са Боком которском. По жељи својој сахрањен је наЛовћену. 

 

Књижевни рад 

 

 

Горски вијенац 

 

 

Српски буквар 
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Статуа Његоша у његовом маузолеју 

Његош се није редовно школовао, нити је прошао кроз више школе. Код бокељских калуђера се учио 

само основној писмености. После му је учитељ био Сима Милутиновић, који ни сам није прошао кроз 

редовне школе. Он је код Његоша развио љубав према народној поезији, указивао му на њене лепоте и 

подстицао га на писање. Он га је вероватно упућивао у митологију и класичну старину уопште. 

Митолошки рјечник, наклоност према архаизмима и новим речима, Његош је примио од Милутиновића. 

На Његоша је утицао и Лукијан Мушицки, који је 1830их година имао глас великог песника. Класичну 

грчку поезију читао је на руском а један дио „Илијаде― је превео са руског на српски језик, у народном 

десетерцу. Његош је био под утицајем античког класицизма, посредно и више формално, скоро 

искључиво у рјечнику. Уколико је више певао и продубљавао своју личност, утолико се све више 

ослобађао тог утицаја. Његово најбоље дело, Горски вијенац, узвишеном дикцијом и обликом подсећа 

на грчку трагедију; па ипак, дело је у потпуности самостално и као непосредан производ народног духа 

и језика. Поред руског, Његош је познавао и француски и италијански, и на тим језицима читао највеће 

песнике и мислиоце. 

Његош је почео да пише још као дечак. То су биле кратке и безначајне пјесме, сасвим у духу народне 

поезије, често испеване уз гусле. Сима Милутиновић је у своју збирку народних песама унео пет за које 

тврди да су Његошеве. Доцније, 1834, објавио је двије збирчице песама, гдје има и неколико песама у 

којима се већ назире генијални песник Луче микрокозме и Горског вијенца. Међу пјесмама у којима 

превладава дубок и смео мисаони лиризам нарочито се истичу: „Црногорац к свемогућем Богу―, „Вјерни 

син ноћи пјева похвалу мислима― и „Ода Сунцу―. Остале пјесме певају савремена црногорска јунаштва 

и испеване су сасвим у духу народне пјесме. Његош је, у вријеме непрекидних бојева с Турцима, 

занесено волео народне пјесме, скупљао их и сам стварао нове. Поред песама у поменутим збиркама, 

штампао је доцније и два краћа спева у истом духу и размеру: „Кула Ђуришића― и „Чардак Алексића―. 

Године 1854. је објављена „Слободијада―, епски спев у десет певања, у коме се славе црногорске победе 

над Турцима и Французима.  

Његош је хтео посветити своју »Слободијаду« престолонаследнику Александру, али то му није било 

дозвољено, пошто је руска цензура дала неповољан суд о владичином делу.
[1]

 Вук Караџић је сматрао да 

је и друге пјесме о новим бојевима црногорским испевао управо Његош. Он је радио и на прикупљању 

народних песама и издао их у збирци Огледало српско. По савременим листовима и часописима изишао 

је знатан број његових краћих песама, пригодног и моралног карактера, као и велики број ода и 

посланица. Његош је почео скромно, подражавајући народну поезију или учену и објективну савремену 

лирику, какву је пре њега писао Лукијан Мушицки и његови следбеници. Али се он све више развијао, 

истина поступно, али снажно и сигурно. Читањем и размишљањем, он је улазио у све теже моралне и 

филозофске проблеме, све дубље и потпуније уобличавао своје уметничко изражавање и посљедњих 

седам година живота створио три своја главна дела: „Луча микрокозма―, „Горски вијенац― и „Лажни цар 

Шћепан Мали―. 
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Његошева капела 

 

 

Његошев маузолеј на Ловћену 

Књаз Данило је извршио аманет, и пренео стричеве остатке на Ловћен 1855. године. Невреме и громови 

су растрошили капелицу али се књаз Никола после ратних победа сетио да је 1879. године притврди и 

осигура громобранима. 

Кад је Аустрија у Првом светском рату освојила Црну Гору, генерални гувернер фон Вебер наредио је 

да се Његошеве кости пренесу на Цетиње, што је и учињено 12. августа 1916. године. Ископавање су 

вршили војници и многе кости су, како наводи Владика Дожић, због непажње изгубљене. Један 

аустријски војник, Србин, нашао је 3 кошчице непокупљене, узео их, сачувао кроз рат и доставио 

Цетињу. 23. септембра 1925. године, краљАлександар Карађорђевић је извршио свечан пријенос 

Његошевих костију у капелу и мраморни саркофаг, које је наредио да се изграде посебно за ту намену. 

На мјесту старе капеле подигнут је маузолеј, дар краљев. 

Судбина Његошеве заоставштине 

Споменик Петра II Петровића Његоша у Београду испред зграде Филозофског факултета. 

Његошеве ствари су пропадале и губиле се неповратно. Томе су доприносиле промјене власти, ратови, 

ширење Цетиња, а понајвише немар и несхватање њиховог значаја. Његош је, међутим, чувао сваки 

папирић и сваку ситницу. Нетрагом су нестали његова одећа, оружје, пера, дивити ичибуци. Књиге с 

његовим примедбама на маргинама годинама су се вукле по цетињским школама и нестајале. Од свег 

намештаја, од слика из његових соба, од личних ствари — преживјела је једна фотеља. Преживјело је 

више његових портрета, и то изван Црне Горе. Његов билијар је изгорео у хотелу на Дурмитору, кад 

су партизани 1942. године спалили Жабљак. Куле и оградни зидови Биљарде су порушени, а она 

преправљена. Брест крај Биљарде је посечен да би се направило место споменику убијеног краља 

Александра Карађорђевића. Његошеве топове су одвукли аустријски окупатори у своје ливнице. 

Нестали су и његови рукописи, чак и најважнији: „Луча микрокозма― и „Шћепан Мали―. 

 

Главна дела 

 Луча микрокозма (1845) 

 Горски вијенац (1847) 

 Лажни цар Шћепан Мали (1851) 

 Андра Гавриловић: Историја српске и хрватске књижевности. Београд, 1910. 
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Стјепан Митров Љубиша 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Стјепан Митров Љубиша 
[a]

 ( 29. фебруар 1824 — 23. новембар 1878) је био српски књижевник и 

политичар из приморског племена Паштровића (данашња Црна Гора).  

 

Биографија 

Стјепан Митров Љубиша је рођен у Будви, последњег дана фебруара 1824. године. Отац му се звао 

Митар, а мајка Ката Брдарева. Родитељи су били родом из оближњих Паштровића, одакле је Митар 

породицу преселио у Будву. Након очеве смрти, Стјепан је остао сироче са непуних четрнаест година, 

на врло сиромашном имању. У Будви, као и у целом Приморју, у то доба није било још ни једне основне 

школе на народном језику, па је и Љубиша морао да школовање почне на италијанском. Чекао га је 

тежак живот у породици без оца, па није могао да се много посвети школовању. Невоља га је приморала 

да буде самоук и да се на тај начин спрема за практичан живот. 

Године 1843. постаје општински секретар у Будви. У целом Приморју је у то доба владала италијанска 

култура, па је италијански језик владао у целој јавној управи: у судовима, у општинама и у свима 

надлештвима. Принуђен својим званичним послом да често пребира управне и судске законе, Љубиша 

их је у кратко време изучио тако исцрпно да су к њему долазили, као каквом адвокату, сељаци из читаве 

околине, којима је он састављао судска акта и бранио их пред судом. То његово самоучко правничко 

знање признала је касније и сама аустријскавлада, кад га је решила дужности да полаже државно-правне 

испите и именовала га јавним бележником. 

Године 1860. Љубиша ступа као посланички кандидат за државни сабор у Бечу. 1861. постаје 

члан далматинске депутације, која је водила преговоре при банској конференцији у Загребу. Од 1861. 

до 1876. године био је посланик на далматинском сабору и царском већу у Бечу.1870. постаје 

председник далматинског сабора, у ком својству је остао до 1878. године када су га са места 

председника оборили лични противници, подупрти клерикалном фракцијом тадашње Народне странке, 

на чијем је челу био чувени поп-политичар Дон Мијо Павлиновић. 
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Гроб Стјепана Митрова Љубише 

Доба између 1870. и 1878. године Љубиша је провео у Задру, као председник далматинског сабора. Смрт 

га је (23. новембра 1878) затекла у Бечу, одакле је 1885. године пренесен у завичај. 

 

Дела 

Први самостални Љубишин рад на пољу српске приповетке био је „Шћепан Мали―, објављен у алманаху 

„Дубровнику― за год. 1868. По избору предмета, који је у суштини узет из Његошева Лажног цара, види 

се да је у том првом прозном огледу свом Љубиша војевао, просто и просто, као штитоноша великог 

песника ловћенског. Шћепан Мали бележи, међутим, обртну тачку, управо прелаз из ранијег, чисто 

преводилачког, на самосталан књижевни рад. На своје ноге стаће Љубиша тек Продајом патријаре 

Бркића и Кањошем Мацедоновићем, које две приповетке угледаше света у „Дубровнику― за г. 1870. 

Затим дођоше по реду: Скочидјевојка, објављена 1873 год. у „Дубровнику―; Поп Андровић, Нови 

Обилић и Крађа и прекрађа звона, издане у календару Матице Далматинске за г. 1874, и, најзад, Горде, 

штампана г. 1878 у новосадском „ Орлу―. 

Казали смо малочас да је Љубиша, као приповедач, на своје ноге стао тек Продајом патријаре Бркића и 

Кањошем Мацедоновићем, но ту тврдњу морамо у неколико да исправимо. Ма да јој крштеница носи 

датум 1873 год., његова је Скочидјевојка^ каошто смо поуздано могли дознати од пишчевог сина, пок. 

Митра Љубише, много раније написана; па иако је Љубиша, ту своју причу касније дотеривао, она ће од 

прилике бити вршњакиња Шћепана Малог. А да је то сасвим вероватно, каже нам и сама приповетка 

која је, у својим главним цртама, основана према обрасцу Манцониевих Вереника. И у Љубишиној 

приповеци, као и у том италијанском роману, приказане су, на историјској позадини, час веселе а час 

тужне перипетије несрећне љубави двоје младих пучана, којима злоради и моћни душ-мани „ срећу 

кобе―. Ружа у Скочидјевојци опомиње у извесним детаљима на Манцониеву Луцију; те су две женске 

фигуре врло сличне по нацрту, а слична им је безмало и судбина. Међутим, ова Љубишина приповетка 

— једина у којој гатка није до краја узета из народног предања и у којој је писац, мимо свог обичаја и 

своје ћуди, унео и нешто фантазијске или, тачније, романтичке грађе, иде опет у лошије ствари 

Љубишине, ма да је он, у овој приповеци својој, срећном руком оцртао мушку слику Стевана 

Штиљановића, кнеза паштровског и потоњег деспота српског. 
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Љубиша је у својој домовини мирио многе вражде међу закрвављенијем племенима, селима и 

породицама; хвата вјере и примирја, и тако одалечиво крвну освету. - Ова проклета освета (говораше ми 

он) кужи јуначне и поносне наше земљаке; она је нека претјерана мисао повређеног частољубија, која се 

у данашњем вијеку не може прошлог и првог деценија овог века, која је у Љубиши гледала неоспорног 

књижевног вештака који свему ономе што узима од народа уме да да вид књижевне творевине и, више 

или мање, уметнички печат. Ако изузмемо његово, мало старинско, кокетовање са знањем народног 

језика, ми и данас држимо да нема писца који је више волео српски језик и толико полагао на његову 

изворност, као Стјепан Митров Љубиша. Приказујући народни живот, он је својом живописном речју 

нарочито сликао народне обичаје и настојао да покаже: како народ мисли о разним појавама у свету и у 

животу. Тако постадоше његове приповетке „Кањош Мацедоновић―, „Скочидјевојка―, „Продаја 

патријаре Бркића―, Поп Андровић и т. д. Слике и типови тих новела оцртани су живо и пластично, а у 

свакој реченици каода струји дах бокељских фјордова и планина. Више пута штампане и латиницом и 

ћирилицом, приповетке Љубишине су под једнако познате на истоку и на западу нашег народа. Све су 

оне извађене из народног живота и, тако рећи, из народних устију. Њима је писац бацио зраку светлости 

на историјску прошлост свога завичаја, која је тако интересантна са више погледа. Кад се све уједно 

сабере, за овог писца нашег вреди и данас, у потпуној мери, суд што га је о њему изрекла критика првог 

деценија овог века, критика дакле која претходи издању Скерлићеве „Историје нове српске 

књижевности―, и с којом се ми потпуно слажемо. Тај суд би, од прилике, могао да се збије у ово 

неколико редова, којима је писац овог предговора извесном приликом изразио своје лично мишљење о 

истоме предмету. 

Утицај 

Тодор Стефановић Виловски, познати уредник бечке „Српске Зоре―, у једној својој расправи о српској 

приповеци, назвао је Љубишу Рембрантом међу српским приповедачима. Ми би рекли да је, пишући 

Скочидјевојку, Љубиша био Рембрант који сам себе није још до краја познавао, те који се и нехотице 

поводио за колористичким преобиљем школе венецијанске. Тек доцније ће српски мајстор, као год и 

његов холанђански претеча у самоуштву, пронаћи ону своју здржану и дисциплиновану реалистику, која 

је понекад знала да се боље окористи и најмањим ефектом светлости или сутона, но што би други 

читавом небеском дугом. Та природна реалистика нарочито је значајна за потоњег Љубишу, и он треба 

њој да захвали што је, и крај свих својих уметничких недостатака, за живота сматран као један од 

најбољих приповедача у нашем народу. 

Кад год смо преда се узимали да размишљамо о склопу и структури Љубишиних Приповијести, увек 

смо готови били да жалимо што је писац ту књижевну форму изабрао за своје причање. Или се ми 

крупно варамо, или би оне особине, којима се Љубиша одликовао као писац, у ширем оквиру много 

боље резултате дале. У њему је посматрач и хуморист био несумњиво јачи од уметника, и овај је често 

губио из вида онај архитектонски размер који, у економији једног романа, може кадшто да се и заобиђе, 

но који се у таком једном малом организму каошто је приповетка, не сме нипошто вређати. У новели 

треба да се радња врти око једног самог, јасно обележеног и логично развијеног догађаја; сувишно или 

неумесно застајкивање код једне или друге споредне епизоде може лако да повреди хармонију целине, и 

зато је за добру приповетку много прече, него ли за роман, да је писац претходно у глави добро заснује, 

па тек онда да седне и да је напише. Нема ништа лакше него написати новелу, мисле неки људи који се, 

изгледа, обзиру само на њену краткоћу. Напротив, нема ништа теже но написати добру приповетку. За 

роман је довољно да му писац добро положи основ, па да се, такорећи, цела ствар развија од себе, по 

природном развоју мисли за писаћим столом. Али за новелу, којој је главна одлика садржајна краткоћа, 

тај процес импровизације је ствар врло мучна и врло опасна. 

Оне се, додуше, врте око извесног догађаја, али им епизодична страна често ремети унутрашњу 

симетрију. Сем тога, догађаји се у њима не групишу оном уметничком економијом и тежњом за ориги-

налношћу, која у писцу одаје старање за ефектом естетичким, него се ти догађаји понајчешће причају 

http://www.freewebs.com/omorika/ljubisa-androvic.htm


онако како су текли, и како би их какав стари Паштровић, вешт говорџија, могао да прича на селу. Али у 

накнаду за те недостатке, колико лепоте у здравој основи њиховој, у оним красним сликама и 

поређењима, у оном живописном народном говору, што те чисто плени и заноси! 

Љубишини сељаци нису само овејани Срби по духу и беседи; они су к томе и синови оног чаровног 

приморског краја што се стере између Оштрог Рта и Цмилове Улице, и који су Млечићи назвали Боком 

которском. Макни те људе из њихове средине, па их пресели у ма који други српски крај, они неће бити 

више оно што су. Њихова осећања и њихови погледи неминован су продукт земље, обичаја, традиција 

међу којима су никли и одрасли. Писац их је похватао у њиховој конкретности, у њиховим најситнијим 

ниансама, дружећи се с људима, употребљавајући њихов прости и, у својој језгровитости, тако сликовит 

говор, незазирући ни од идиотизама, ни од граматичких омашака, само кад је у њима назирао неку 

карактеристику народног осећања и умовања. И тако је овај приповедач наш, још пре Золе и његове 

школе, успео да створи дело: „qui ne ment pas et qui a l'odeur du peuple.― 

Радећи тако Љубиша се, каошто сам прича, руководио мишљу да очува „неколико знаменитих догађаја 

своје отаџбине― и да узгред опише „начин живљења, разговоре, па најзад и врлине и пороке својих 

земљака,― и да то све преда потомству како је „чуо и упамтио од старијих људи,― јер се „свагдан те 

ствари преображују и гину, што је код шири дотицај са светом и поплавица туђинства.― 

Филип Вишњић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Филип Вишњић 

 

Датум рођења: 1767. 

Место рођења: Горња Трнова  

Датум смрти: 1834. 
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Место смрти: Грк, данасВишњићево (Аустријско царство) 

 

 

 

Спомен обиљежје у Горњој Трнови, на мјесту на коме је била родна кућа Филипа Вишњића 

Филип Вишњић (1767-1834) је један од најпознатијих српских гуслара и твораца српских народних 

пјесама. 

Филип Вишњић је рођен на Мајевици, у селу Горња Трнова, општина Угљевик. Ослепевши од 

великих богиња још као дете, Вишњић је постао професионални певач. С гуслама у рукама је 

путовао по читавом босанском пашалуку, па и даље, све до Скадра. По селима и 

наманастирским саборима певао је Србима, а пролазећи кроз градове певао је на дворовима турских 

првака. Две публике тражиле су различите песме тако да је Вишњић имао два различита репертоара, 

један за своје хришћанске а други за муслиманске слушаоце. Његове песме о Светом 

Сави карактеристичне су за манастирски, хагиографски репертоар слепих певача. 

Стваралаштво 

Поред тога што је био редактор старих песама, Филип Вишњић је био и творац нових песама. Између 

осталих његових песама, истичу се следеће: 

 Смрт Марка Краљевића; једна од најбољих песама о најпопуларнијем јунаку Српског епоса 

 Две песме хагиографског карактера, о Светом Сави 

 Хајдучка песма о мегдану Баје Пивљанина и бега Љубовића 

 Тринаест песама о Првом српском устанку 

Тринаест песама „из Карађорђина времена―, заједно с још неколико мање значајних песама од других 

певача, чине последњи, устанички циклус српског народног епоса. Нове песме о новим догађајима 

стварали су и други певачи у то време, међу њима и један од највећих,Старац Рашко, али оне све 

заостају за песмама које су певали о старим временима. Филип Вишњић се, међутим, уздигао међу прве 

управо новим песмама. 

Тематика 

Какве је песме певао турској публици није познато, но морале су то свакако бити муслиманске песме, о 

подвизима чувених босанских јунака. Извесне појединости у песмама с хришћанском тематиком 

посредно упућују на његово познавање муслиманске епике као и живота и схватања исламског света. На 
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пример, у песми Смрт Марка Краљевића постоји посебан однос између јунака и његовог коња. Шарац 

плаче предосећајући да ће му господар умрети, а Марко га, пре смрти, убија и сахрањује („боље Шарца, 

нег брата Андрију―). Обе појединости, као што је показао Владан Недић (1981, 27), потичу од Турака, 

јер само у муслиманским песмама на Балкану коњи плачу због растанка с господарима и само су 

исламски ратници неговали обичај „захвалног сахрањивања коња―. И многи други детаљи у 

Вишњићевим песмама могу се схватити само ако се има у виду то његово познавање муслиманског 

света изблиза, познавање које је у појединим тренуцима прелазило у својеврсну песничку 

идентификацију с тим светом. Вишњић није само дао ликове турских насилника, Фочић Мехмед-аге, 

Кулин капетана и др., већ је сликао и ликове добрих Турака, какви суцар Мурат или старац Фочо који се 

очински брину о раји („него паз'те рају ко синове― - тај необични политички савет даје цар Мурат својим 

везирима, на Косову, на самрти). 

Неки моменти говоре да је певач имао слуха и за духовну културу исламског света. У песмама Старца 

Рашка тајне минулих и будућих времена читају се из „књига староставних―. Код Филипа Вишњића исту 

улогу имају муслиманске свете књиге, „књиге инџијеле―, како их песник назива. Понекад та склоност 

према туђем свету добија елегични призвук, као нпр. у дистиху „друмови ће пожељет Турака, а Турака 

ниђе бити неће―, у којима је у визију будућег ослобођења унесена носталгична перспектива пораженог 

непријатеља. 

 

 

Споменик Филипу Вишњићу у Крушевцу 

Доба стваралаштва 

Најважнији моменат у животу Филипа Вишњића био је његов прелазак у Србију 1809. године. До тог 

момента он није био саставио ниједне нове песме. Непосредни додир с устаничким збивањима био је 

тренутак његовог рађања као песника. Некада је лутао по земљи, певајући песме од старине, а сада се 

налазио на месту где се стварала историја. Дружио се с устаничким војводама, добијао награде и 

признања. 
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Живео је највише у близини дринског бојишта. Понекад се налазио у самој ватри окршаја. Тако се 

нашао у опседнутој Лозници, међу њеним браниоцима, о чему пева Сима Милутиновић у својој 

„Сербијанки― (песма „Дика слијепаца―). 

Период после I српског устанка 

После пропасти Првог српског устанка, Филип Вишњић је прешао у Срем и настанио се у селу Грку, 

данашњем Вишњићеву. У овом селу је живео на сличан начин као и пре устанка, али у сасвим 

другачијим приликама; ишао је по селима и градовима широм Срема, Славоније, Бачке, Баната, 

певајући песме. Али сада је његов репертоар био сасвим различит. У њему су главно место заузимале 

песме о српској буни које је сам испевао. 

У манастиру Шишатовцу, 1815. године, се нашао са Вуком Караџићем који је записао његових 

седамнаест песама, четири старе и тринаест нових, устаничких. У Шишатовцу је и касније Филип 

Вишњић често бивао гост код тадашњег водећег српског песника Лукијана Мушицког. Тим сусретима 

„српског Хомера― и „српског Хорација― дугујемо неколико података о Вишњићевом животу и начину 

рада. Мушицком је испричао како је стварао песме: питао је ратнике, када су се враћали с бојишта, ко је 

предводио, где су се тукли, ко је погинуо, против кога су ишли итд. (в. Недић, стр. 29). 

Класификација 

Вишњићеве песме делимо у две групе: 

 Песме о догађајима којима није лично присустововао, него су се приче о овим догађајима преносиле 

са колена на колено 

 Песме о догађајима чији је сведок био лично 

Првој групи, између осталих, припадају и следеће песме: 

 Почетак буне против дахија 

 Бој на Чокешини 

 Бој на Салашу 

 Бој на Мишару 

Из друге групе песама се издвајају следеће: 

 Бој на Лозници 

 Кнез Иван Кнежевић 

 Милош Стоићевић и Мехо Оругџић 

 Хвала Чупићева 

Песме из прве скупине су уметнички више дограђене, пре свега „Почетак буне против дахија― и први 

део песме „Бој на Мишару―, док се у другој скупини истиче песма особене вредности и значаја о кнезу 

Иви Кнежевићу. 

Својим ослободилачким полетом Вишњић је најсличнији Петру II Петровићу Његошу, са којим га и 

иначе везује низ заједничких црта. Иако је стварао у традиционалним оквирима народне епике и служио 

се стандардним формулама и клишеима, Вишњић је умногоме прерастао те оквире и у најбољим својим 

тренуцима дао епику новог типа, устаничку, ослободилачку, револуционарну песму, са снажним 

индивидуалним обележјима. Он стоји на прелазу између усменог и књижевног стваралаштва, између 

народне песме и Његоша. 

Ђура Јакшић 
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Из Википедије, слободне енциклопедије 

Ђура Јакшић 

 

Ђура Јакшић, аутопортрет (уље на платну, детаљ) 

Датум рођења: 27. јул 1832. 

Место рођења: Српска Црња (Аустријско царство) 

Датум смрти: 16. новембар 1878. 

Место смрти: Београд (Кнежевина Србија) 

Ђура Јакшић (Српска Црња, 27. јул 1832 – Београд, 16. новембар 1878) је био српски сликар, песник, 

приповедач, драмски писац, учитељ и боем. 

Биографија 

Рођен je 1832. године у Српској Црњи, у Банату, у свештеничкој породици. Отац га уписује у трговачку 

школу из које бежи три пута и на крају уписује нижу гимназију у Сегедину. После завршене основне 

школе у Српској Црњи и ниже гимназије у Сегедину (данас Мађарска), одлази 

у Темишвар (данас Румунија) да учи сликање. Уочи револуционарне 1848. године био је студент 

уметничке академије у Пешти, али је због револуционарних догађаја морао да је напусти. Вративши се у 

родни крај продужио је да учи сликарство у Бечкереку код Константина Данила чувеног сликара тог 

доба, тражећи сопствени уметнички израз и продубљујући своја знања, између осталог и немачког 

језика. 

У револуцији од 1848—1849. иако шеснаестогодишњак, учествује као добровољац. Када се револуција 

завршила поразом, написао је: „Ах, зашта гинусмо и страдасмо – а шта добисмо!‖ Убрзо га неимаштина 

приморава да прихвати разне послове. Тих година често мења места боравка, одлази у Београд, али се 

врло брзо упућује у Беч да настави студије сликарства. У Бечу се креће у уметничким круговима 
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саБранком Радичевићем и Ђуром Даничићем. Његови поетски првенци угледали су светлост дана 

у Сербском летопису 1853. године. Беспарица га приморава да се врати кући, али убрзо затим одлази на 

Академију финих уметности у Минхен. 

Крајем 1855. настанио се у Кикинди и живео од сликарства. Пише и песме и штампа их у Седмици под 

псеудонимом Теорин. У Нови Садпрелази 1856. године, подстакнут повратком пријатеља са којима је 

друговао у Бечу који се окупљају око новосадских листова Седмица иДневник. По повратку са 

сликарских студија, живи у Банату до 1856. 

Од 1857. прелази у Србију, где остаје све до смрти. У Србији ради као сеоски учитељ 

(у Подгорцу, Сумраковцу, Сабанти, Рачи код Крагујевца и Пожаревцу, у коме се и оженио) и као 

гимназијски учитељ цртања (у Крагујевцу, Београду и Јагодини). 

Ђура Јакшић је био свестран уметник и родољуб: песник, приповедач, драмски писац и сликар. Али и 

боем. Стваралачки и страдалачки живот тог образованог и темпераментног човека често се одвијао у 

боемском амбијенту скадарлијских кафана Три шешира и Два јелена. Боемска атмосфера била је његово 

природно окружење у коме је добијао стваралачку инспирацију, изазивао дивљење и аплаузе веселих 

гостију и боемских дружбеника, али и бес власти чијој се сировости и лакомости ругао, оригинално и 

старично. 

Стално је живео у оскудици, и тешко је издржавао своју бројну породицу. Притиснут породичним 

обавезама и дуговима, склон боемији, болестан, Ђура Јакшић се потуцао кроз живот. Разочаран у људе и 

живот, налазио је утеху у уметничком стварању, песничком и сликарском. Био је нежан, искрен друг и 

болећив отац, али у мрачним расположењима раздражљив и једак. Његова болна и плаховита лирика 

веран је израз његове интимне личности, трагичне и боемске. 

Оболео од туберкулозе, у дуговима, гоњен је и отпуштан (1871) из државне службе. Уз помоћ Стојана 

Новаковића добија посао у Државној штампарији 1872. године. 

Смрт га је затекла на положају коректора Државне штампарије у Београду 16. новембра 1878. године (по 

јулијанском календару). Сахрањен је на Новом гробљу у Београду. 
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Ђура Јакшић, Ноћна стража (уље на платну). Слика је посвећена јаворским јунацима из српско-

турског рата 1876-1878. године 

Књижевни рад 

Ђура Јакшић највећи је лиричар српског романтизма и један од најдаровитијих и најзначајнијих српских 

сликара 19. века. 

Страствен, изузетне имагинације, снажне осећајности, бунтован и слободарски, писао је за 

романтичарским заносом песме о слободи, против тираније, родољубиву лирику, али и стихове лирског 

посвећења и дубоког бола. Контроверзан, посветио је збирку поезије Кнезу Милану Обреновићу. 

Јакшић је зачетник и најистакнутији представник анакреолске поезије код Срба, али и аутор бројних 

досетки, афоризама, поетских минијатура. 

У духу епохе у којој је живео и стварао, Ђура Јакшић је имао своје узоре, међу 

песницима Петефија и Бајрона, а међу сликарима Рембранта. Често је обрађивао исте мотиве и у 

књижевним делима и на сликарским платнима. 

Иако успешни песник и драмски писац, Јакшић је за српску књижевност важан и као приповедач. 

Огласио се у тренутку када се код нас јављају наговештаји реализма, посебно видљиви у продору 

савремене тематике. 

Писао је неколико врста приповедака. Најпре оне у којима је идеализовао наш средњи век, приказујући 

немањићка времена. Другу групу чине приповетке о животу банатског села, а међу њима је најпознатија 

‘Сирота Банаћанка‘, која и говори о страдању народа током бурних догађаја из 1848, 1849. Трећу групу 

чине приповетке инспирисане српско-турским ратом, и у њима је родољубива тематика из Јакшићевих 

песама добила свој природни продужетак. 

Написао је око 40 приповедака, три драме у стиху: „Станоје Главаш―, „Сеоба Србаља― и „Јелисавета―. 

Оставио је незавршен историјски романРатници о српско-турском рату 1876-1878. Јакшић је стварао 

лирску, епску и драмску поезију. Своје лирске песме објављује скоро по свима српским часописима. За 

живота је објавио збирку своје лирике „Песме―. Најзначајније епске песме су: „Братоубица―, „Невеста 

Пивљанина Баја―, „Барјактаровићи―, „Мученица― и „Причест―. Његов рад на драми је двоструко 

обимнији него на лирици и епу. 

Јакшић је један од најранијих и најплоднијих српских приповедача. Највише је писао у прози: око 

четрдесет приповедака и скица, од којих неколико недовршених. 

Од драма, уметнички је најуспелија Јелисавета кнегиња црногорска, писана у 

духу шекспировске драматургије, са намером да се на историјској основи прикаже и једна политичка 

драма, тако важна за целокупну нашу историју, а везана за владареву жену, странкињу пореклом. Много 

сукоба, страсти, мржње, обликују драматичан однос међу јунацима, и због тога је логично што два 

главна јунака, Јелисавета и Радош Орловић, на крају тону у лудило. 

Најмање је радио на лирици, па ипак, Ђура Јакшић је створио известан број песама од трајне и класичне 

вредности. Неке од њих, као „На Липару―, „Мила―, „Кога да љубим―, „Пут у Горњак―, 'Кроз поноћ 

нему―, спадају у најбоље стихове српске поезије. 
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Ђура Јакшић, Девојка у плавом (уље на платну) 

Критички осврт 

Кад је реч о Јакшићу, онда се у првом реду мисли на његов лирски талент, и у погледу темперамента и у 

погледу изражаја. Јакшић је романтик у најпотпунијем смислу. Он се развио под утицајем Бранка 

Радичевића, Змаја, Бајрона и Петефија. Као и сви велики романтичарски песници, и Јакшић је бунтовна 

и страсна природа, необуздане и плаховите маште и надахнућа, устрептао и бујан и у осећањима и у 

изражају, незадовољан животом, сав у чежњи за узвишеним и недокучивим. У лирским песмама, где је 

непосредно и једноставно уобличавао расположење, он је постигао велике успехе, кад није падао у 

претеран занос и вербализам. У епу, драми и приповеци, где је потребно више мирноће, склада и мере у 

композицији, он је стварао само осредње. Уколико та његова дела вреде, вреде готово искључиво због 

снажних лирских места. 

Он је био и сликарски талент, и целога се живота бавио сликарством. Своје прве песме је потписивао 

„Ђура Јакшић, молер―. У сликарству је његов узор био Рембрант, из чијих портрета, рађених искључиво 

контрастним бојама, избија нека унутарња ватра испод саме боје, изван контура које су изгубљене у 

боји. Тако је Јакшић схватио реч као изражај, — чисто сликарски. Бурна и опојна емоција, љута „као врх 

одханџара―, како сам каже, искрен је и спонтан израз његове личности, не намештена поза и књишка 

сентименталност. Искрени, ватрени и опојни занос, то је одлика његова романтичарског темперамента, 

који он код нас најбоље претставља, као што Бајрон претставља енглески, илиВиктор 

Иго француски романтизам. Ватрени занос свога осећања, љубав или родољубље, сету или песимизам, 

он дочарава речима које гомила по боји, по звуку, по способности да потстакну нарочиту врсту осећања, 

али не ради тога да изазове конкретну слику или јасан појам, већ само ради тога да дочара своје основно 

расположење. Он зна моћ речи, нигда му их није доста, нигда није задовољан избором; бира их и 

распоређује, затим гомила и засипа. То исто, кат-када, ради и са сликама и појмовима. 

Његове најлепше песме („На Липару―, „Падајте, браћо― и друге) уобличене су на тај начин. Он више 

полаже на ритам него на пластику, зато су његове слике само апстрактни наговештаји нечег што се 

наслућује. Као што у снажним расположењима превлађују бурне оркестрације и громки узвици, тако у 

нежнима превлађује присан, топао тон, шапат и цвркутање. Али тај подигнути тон, игра са осећањима и 

језиком, често је промашила и прешла у блештав стил. Јакшић је имао лепих успеха, али и много 

неуспеха. Још је Скерлић тачно приметио да је „реч била његова врлина и његова мана―, рекавши да је 

Јакшић ‘песник снаге, али без мере и склада‘ 
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Јакшићеве драме у стиху приказују карактере из наше прошлости. Сентименталне љубави, намештена 

патетика и декламаторски тон превлађују свуда подједнако. „Сеоба Србаља― је писана народним 

десетерцем, а „Јелисавета― и „Станоје Главаш― врло сликовитим и живим јамбом. Те су драме више за 

читање него за гледање; у њима вреде снажна лирска места. Јакшићеви драмски карактери су одвећ 

наивни и претерано идеалисани; они се не уобличавају кроз радњу, већ кроз неприродне и дуге 

монологе; радња је уопште оскудна и слабо мотивисана. Као романтични репертоар за ширу публику, 

која воли историјске костиме и декламацију, оне су све игране у позоришту; „Станоје Главаш― се и 

данас игра. 

Иако је Јакшић највише радио у прози, тај део његова књижевног рада је најмање значајан. Он пише 

историјске приповетке и приповетке са предметом из савременог живота, србијанског и банатског, 

савремене сеоске приповетке углавном. Најбоље су му приповетке у којима слика банатско село и 

сељака. У свима приповеткама избија његов заносни лиризам, љубав према националној и личној 

слободи и побуна против друштвене неправде. Он је један од зачетника социјалне приповетке, која се 

развила тек у доба реализма, и оснивач лирске приче. 

Награда Ђура Јакшић 

У Српској Црњи се сваке године (2007. по 46. пут) одржавају манифестације посвећене Ђури Јакшићу. 

Том приликом се додељује награда „Ђура Јакшић― за најбољу збирку поезије која је издата на српском 

језику претходне године. 

Добитник награде за 2006. годину је Милан Ненадић. Награду је добио за књигу песама „Камен са 

именом― 

 

Јован Пачић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Јован Пачић 

Датум рођења: 6. новембар 1771. 

Место рођења: Баја, Угарска 

Датум смрти: 4. децембар 1849. 

Место смрти: Будим  

Јован Пачић (Баја, Угарска, 6. новембар 1771 — Будим, 4. децембар 1849) је био српски песник и 

сликар. 

Биографија 

После основне школе у бачком месту рођења, учио је и гимназију, можда и у Калочи и Будиму. Да би се 

ослободио сиромаштва, ступио је,1792. или 1793. у војску, и као аустријски коњаник војевао је у 

француским ратовима. Код Ваграма је 1812. задобио рану сабљом преко усана, а1813. је отишао у 

пензију, једно због промрзлих ногу у Русији, а друго, што ће бити главни разлог, због неких несугласица 

са претпостављенима. Као умировљени коњички капетан (Rittmeister), Јован Пачић је живео у Новом 

Саду дуго година, затим се преселио на краће време у Ђур, и напослетку (1838.) у Будим. Умро је у 

познатој гостионици Код златног јелена Симе Игњатовића, стрица Јакова Игњатовића, у Табану, где је 
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становао неко време заједно са Симом Милутиновићем и Милованом Видаковићем, за време 

бомбардовања и јуриша Кошутових трупа на будимску тврђаву 1849. 

Пачић је објавио веома много стихова у Сербском летопису, Пештанско будимском скоротечи, 

у Српском народном листу и Магазину за художество и моду до 1842. Године 1827. је штампао у 

Будиму три свеске Сочиненија пјеснословска. Осим тога, оставио је иза себе доста рукописа, који су 

после нестали. Песме Јована Пачића су љубавне, винске, војничке, оде, елегије и епиграми. Спољашњи 

облик им је по узору савремених немачких романтичара. Пачићева поезија је кабинетска, до извесне 

мере прециозна, али јој се не може одрећи извесно осећање нежности и грациозности. Језик му је 

полународни, афектирано учени језик тадашњих образованих Срба грађана. Осећа се 

утицај славеносербског језика. Године 1828. Пачић је, у сарадњи са Јаном Коларом издаоИменослов или 

речник лични имена разни народа словенски. Јован Пачић је говорио и читао десетак језика (између 

осталог, латински, старогрчки, хебрејски и арапски), и сматран је за ретко образованог Србина, 

напредног националисту, који је гајио симпатије према Илирском покрету, премда Вуковој реформи 

није хтео да приђе. Почетком 19. века Будим и Пешта су били средиште српске књижевности, пошто су 

Јован Пачић, Сима Милутиновић и Милован Видаковић, као меродавни књижевни тријумвират, овде у 

заједници развијали своју активност. Пачић је први јужнословенски књижевник, који је почео да 

преводи Гетеа. 

Младен Лесковац је у „Антологију старије српске поезије― (Београд, 1953) уврстио и седам Пачићевих 

песама. 

Сликарство 

Јован Пачић се бавио и сликарством. Махом је сликао акварелске пејзаже, које су савременици хвалили, 

а вели се, да је инжењерске нацрте и планове израђивао стручно. Веома су битни његови акварели о 

становнцима његове родне Бачке. Веома прецизно, са много детаља сликао је народну и грађанску 

ношњу бачких Срба, Буњеваца, Немаца, Мађара и Француза. Ови акаврели се данас чувају у 

Сечењијевој библиотеци у Будимпешти. Ове Пачићеве слике је у поменутој библиотеци открио уважени 

српски књижевник из Будимпеште Стојан Д. Вујичић. 
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Милица Стојадиновић Српкиња 
Из Википедије, слободне енциклопедије 
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Милица Стојадиновић Српкиња 

 

Милица Стојадиновић Српкиња, портретАнастаса Јовановића из 1850-51. 

Датум рођења: 1828. 

Место рођења: Буковац (Аустријско царство) 

Датум смрти: 25. јул 1878. 

Место смрти: Београд (Кнежевина Србија) 

Милица Стојадиновић Српкиња (Буковац, 1828 — Београд, 25. јул 1878) је била српска књижевница. 

Образовала се углавном сама, учећи стране језике и суделујући у књижевном животу. Од њених песама 

објављених у три књиге (1850, 1855, 1869), успелије су према званичној историографији српске 

књижевости оне интимнијег карактера. Значајан је њен дневник У Фрушкој гори I и II и преписка 

са Вуком Караџићем иМином Вукомановић. 
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Биографија и књижевни рад 

 

 

Биста у Буковцу 

„Српска певачица Милица―, „песмотворка и списатељка српска―, како су је називали њени 

романтичарски савременици, рођена је у сремскомселу Буковцу 22. марта или 6. јула (по новом 

календару) 1828. године и била је једна од најзнатнијих личности у српском народу. Вук Стефановић 

Караџић ју је волео као своје дете и називао је „моја кћи из Фрушке―. Његош је говорио о тој лепој и 

младој девојци; „Ја појета, она појета, да нијесам калуђер, ето кнегиње Црној Гори!― Кнез Михаило био 

јој је више но заштитник: одан пријатељ. Када је долазила уБеоград, београдски књижевници су је 

дочекали како се ниједан српски писац дотле није био дочекао. Љубомир П. Ненадовић величао је у 

својим стиховима, славио њене „лепе песме― и „чуства права―. Ђорђе Рајковић јој је посвећивао своје 

стихове. Иван Мажуранић, прослављени песник Смрти Смаил-аге Ченгића, долазио је да је види. Јован 

Суботић силазио је са своје висине славом овенчанога песника и говорио са њом као једнак са једнаким. 

И ван скромних граница српске књижевности било се чуло име ове необичне девојке: Јохан Габриел 

Сајдл посветио joj једну пријатељску песму; са Лудвигом Аугустом фон Франклом била је у преписци, и 

у својој старости песник је сачувао верну и нежну успомену на пријатељицу из младих дана; чешка 

приповедачица Божана Њемцова њена је пријатељица са којом се дописује. Листови су доносили њене 

слике, по свима крајевима причало се о песникињи из Фрушке горе, људи су долазили да је виде. 

Као даровито дете сеоског попа у Врднику објављивала је већ у својој тринаестој 

години, 1847 у Сербском народном листу прву песму. Она је била жарки родољуб („жарка 

родољубица―) и поздравила је пламен који је 1848. био захватио целу стару Европу као прву светлост 

младе слободе српске. Певала је о „славенској липи―, као о „дрвећу слободе― у Француској, Книћанина и 

његове добровољце са фесовима и са кубурлијама за појасом, војводу Стевана Шупљикца, за којега су 

се толике наде везивале, све јунаке трагичне и крваве Буне. У оделу од три народне боје, она је ишла 

пред народним поворкама које су из Фрушке горе стизале у Вуковар. Када су се ствари окренуле рђаво 

по Србе, када су се са висина Фрушке горе могла видети бачка села у пламену, и када се сваки час 
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очекивао прелаз Мађара у Срем, осамнаестогодишња девојка, која је читала Шилерову Јованку 

Орлеанку, заветовала се да ће са гитаром у руци отићи у српски логор и песмом распаљивати гнев и 

храброст српских бораца. 

И од  1848. њено име се сусреће у српским листовима и часописима онога доба,  

у Војвођанци, Седмици, Шумадинци, Фрушкогорци, доцније у Даници, и безимено 

у Путнику и Комарцу. Њене песме изилазе у три маха 1850., 1855., и 1869. године, и она се поздравља не 

само као лепа нада но као украс и понос целе српске поезије. 

Јаким националним осећањем она је имала пуно право да своме имену дода и реч „Србкиња―. Кад је 

говорила о старој слави српској, вели Франкл, „глас би јој звучао некако свечано-елегично―. Своју 

учитељицу, одрођену Српкињу, која јој је била рекла: „ти си врло даровита; штета што си од рацке 

породице", Милица је тако загрејала, да су обе проводиле ноћи, читајући јуначке песме српске, историју 

српску, и плакале над пропалом старом славом српском. 

Куда ме сада одвлачи чувство? 

У поље тужно, у поље пусто, 

Великом гробу среће и славе, 

Јунака дични', царске главе, 

Ах, свако Српче које се роди 

Срце га прво Косову води... 

Своме пријатељу Франклу пише она о српском народу: „Он заслужује да буде у страном свету уздигнут, 

ма да није достигао онај врхунац образовања који су срећни народи давно достигли, јер ми је народ 

столећима био опкољен тамом несреће, која још притискује понеки лепи део српскога народа―. 

„Српкост― и „љубав к роду―, то је главна, ако не и једина жица њене лире. Као и сви који су певали у 

њено доба, она велича спомене старе славе и сјаја, Душана и његове походе и победе; она тужи над 

гробовима где су покопане наде српске, лије сузе над Косовом, над мртвом главом честитога Кнеза и 

плахога Милоша Обилића. Она велича ускрс народа српског, Карађорђа, Хајдук-Вељка, Милоша 

Обреновића. 

Она је била једна од оних врло ретких наших песника тога доба који су имали симпатија за Србију. 

Наши романтичари, чак и Љубомир П. Ненадовић, унук и син хероја из борбе за ослобођење, имали су 

љубави и песама само за кршеве Црне Горе и њене јунаке, a Србија им је изгледала обична, земаљска, 

недостојна да се њени истрајни напори и прозаично напредовање опевају на једној романтичарској лири. 

Милица Стојадиновић је волела Србију, „моју праву отаџбину―, вели у једном писму, то „мало число у 

слободи―, тај „одлом од великог царства―, драгу земљу где „слободе дрво цвета―, драгоцену залогу боље 

будућности народне. 

Када је 1862. отпочело бомбардовање Београда, она је као на крилима долетела у Београд, и из вароши 

по којој су лежала мртва телеса и где је ваздух мирисао на барут, она пише своме пријатељу Ђорђу 

Рајковићу: „Нисам могла срцу одолети да не видим војнике србске, и не могу вам речима представити, 

како ми је било кад сам их видела. На свакој барикади по њих 50, у сваком видим јунаке из 

војевања Ђорђевог и Милошевог, тако сваком из очију говори одушевљење и жеља ударити се што пре 

са косовским врагом. Ја сам цео дан уБеограду била, и провела сам га само у обилажењу барикада и у 

гледању ратника они'! Кад сам у вече полазила, чисто би' плакала, што одлазити морам―. 

Сва је њезина поезија родољубива, општа, поучна и пригодна. Она сасвим припада старијем нашем 

песничком нараштају, оном који је певао четрдесетих година 19. века. Она цени Његоша и хвали Бранка 

Радичевића, али га жали као жена, његову младост, оне сузе и венац Вукове кћери на гробу у 

Марксовом Гробљу. Песници које она чита и уздиже то су код Немаца Хердер, Клопшток и Геснер, 

поред Гетеа и Шилера, a од српскнх Јован Ст. Поповић, Ђорђе Малетић, Никола Боројевић, Јован 
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Суботић. У њеком дневнику „У Фрушкој гори― сама је описала једну наивну, готово детињасту 

романтичарску сцену. Дошао joj je у походе Суботић са својом младом женом. „Песникова љуба― вели 

своме мужу: „Станите, певче, да вам ваш венац прочитам", и чита му стихове које му је Милица 

посветила. Он, увек свечан, затегнут и сујетан, пружа joj руку, и са олимпијске висине говори: „Ја се 

радујем и поносим што ми га је ваша рука исплела―. A она му одговара: „Жао ми је што нисам тој 

дичној глави умела лепши савити венац―. 

Она је јако, необично, за наше прилике и за наше жене, јединствено волела књижевност. Из љубави за 

поезију, она је промашила цео свој живот, и била жртва књига и једног књижевног вишег сна живота. 

Поезија њена је сувише пригодна и „објективна―. Добра „песмотворка― имала је осећања али се 

брижљиво чувала да оном што је интимно, лично, њено, даде израза. Врло су ретки колико толико 

топлији и бољи стихови у њезиној ладној стихованој прози. И ретке оазе су њене песме као она На смрт 

једној лепој сеоској девојци умрлој 2. марта 1855. 

Можда једина добра родољубива песма њена то је Србско Војводство, испевана 1867: 

У Фрушкој гори близу код Сиона 

У задужбини мајке Ангелине, 

Ту мрачног гроба отварају с' врата 

Деспота Ђурђа сужнога да приме. 

 

Ту лежи деспот; име, власт деспотску 

Заједно с њиме покри земља црна. 

Милица Стојадиновић оставила је трајнији спомен својим песничким дневником У Фрушкој гори, 

писаним од 3. маја до 22. септембра 1854, и изданим у три свеске, прва 1861. у Новом Саду, друга 1862. 

у Земуну, и трећа 1866. опет у Новом Саду. 

Дању заузета домаћим пословима, читањем или девојачким сањаријама, она је увече, у тишини, у својој 

мирисној соби девојачкој, бележила утиске које је дан оставио на њену осетљиву душу, уносила своја 

писма Љубомиру П. Ненадовићу, Вуку Караџићу, преводе из Франкла или Балзака, народне песме и 

приповетке, рефлексије о садањем васпитању младих девојака, цео један млад, свеж живот, сву своју 

осетљиву и књигама загрејану душу. 

Тај живот младе песникиње има поезије, поред свега прозаичнога оквира у коме се креће. Она је кћи 

сеоскога попа, сама живи сеоским животом и хвали се својом „селском простотом―. Она шије кошуље, 

плете чарапе, тка на разбоју, пере рубље, меси хлеб, надгледа како се виноград окопава и трава плеви. 

Она се добро осећа у тој сеоској атмосфери, у мирису планинскога ветра и босиљка из мале баште. 

Ујутру крупним очима својим она гледа буђење живота на селу који су сеоски петлови огласили, слуша 

блејање оваца, рикање волова, пуцање бичева, песме копача ранилаца. Она воли тај прост свет и има 

топлих симпатија за сељака, „на кога труде Бог благу росу и плодну кишу шаље.― Она обилази 

болеснике, учи сеоске девојке женским радовима, пише молбе онима који имају посла са судом, 

родитељска писма момцима у „солдачији,― а када прође селом, голуждрава сеоска деца лете јој у сусрет 

и у наручја. 

Слободне часове она проводи у страсним читањима, и никад не може да се нажали што нема времена да 

се сва преда сновима и илузијама које књиге дају, да подигне свој вазда отворени дух, и да испуни своју 

немирну девојачку душу. Она заборавља на своју ситну егзистенцију кћери сеоскога свештеника, 

читајући Гетеа, „евангелиста нашег столећа―, мрачног и поетичног, „са раздробљеним срцем― Бајрона, 

осећајнога Жан-Жак Русоа и патетичнога Шилера. 

У њеном дневнику љубав према народу и љубав према простом животу и природи сливају се у складну 

целину. Она је задахнута идејама Жан-Жак Русоа. Свршила је „обершул― уВарадину, била на 
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„изображењу― код једне „васпитатељке, пореклом Мађаркиње и благороднице,― научила је немачки и 

свира у гитар, али она не воли то помодно, туђинско „воспитаније,― сав тај „отров западне 

цивилизације.― Она хоће да српска девојка у првом реду буде Српкиња, родољубива, побожна, скромна 

и радна, да воли свој матерњи језик, своју прадедовску веру, природан живот, благе нарави. Она се 

поноси тиме што у кући ради као и обична сеоска девојка која књигу није у руци имала. „Мало прије, 

вели она, да је дошао тко, би зачуђено погледао кад ми мама рече: „Иди умеси једну питу за ручак―. „Јер 

то свету није познато, да ја и сем писања што радим и радити умем, већ ме праве да сам слепа код 

обадва моја лепа бистра србска ока―. 

Она сматра за велику несрећу народну што „учена и отмена класа" упада у „ништедржање― вере и цркве 

и што се за мерило образовања почиње узимати неверовање. „Ја се срдим―, вели она, „на нашег великог 

песника Његоша, што је казао, да се не пита како се ко крсти, већ чија му крвца греје прси. Нема од тога 

ништа: ко се како крсти, онако му дишу и прси, то нас бар искуство учи―. 

Била је сарадница многих листова и прва је жена ратни извештач. Њену репортажу под насловом Срце 

и барикаде из Београда, који је 1862. био поприште ратних сукоба, објавио јеМаџарски дневник исте 

године. Пред крај живота, напустивши Врдник, прелази у Београд, где је и умрла 25. јула 1878. 

године, потпуно заборављена у крајњој беди. Кости су јој 1905. године пренешене у Пожаревац и 

положене у заједничку гробницу. У Врдник је постављен споменик, рад вајара Јована Пешић, 1905. 

године, поред манастира Сремске Раванице. Касније, 2009. године, споменик је поново премештен и 

сада се налази у кругу манастирксом. Савремена критика Милицу сматра предводницом плејаде српских 

песника. Њена лирика се сматра „основом српског сентиментализма― и везом српског песништва 

са Европом тога доба. (приређено према чланку Јована Скерлића) 

 

„Милици у походе― и књижевна награда „Милица 

Стојадиновић Српкиња― 

 

 

                                      Милица Стојадиновић Српкиња 

Сваког октобра, Милици у част, одржава се песничка манифестација „Милици у походе― (2003. је била 

27. пут). Ова манифестација се одржава неколико дана и има програме у Новом Саду, Буковцу (њена 

родна кућа) и Врднику (месту где је живела). У оквиру програма од 1994. додељује се и престижна 

књижевна награда за поезију „Милица Стојадиновић Српкиња―, њу додељује Завод за културу 

Војводине Војводине за комплетан књижевни опус. 

Добитници ове награде су: 
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 1994 - Флорика Штефан 

 1995 - Мира Алечковић 

 1996 - Јара Рибникар 

 1997 - Танасије Младеновић 

 1998 - Даринка Јеврић 

 1999 - Бошко Петровић 

 2000 - Матија Бећковић 

 2001 - Даница Вујков 

 2002 - Вера Србиновић 

 2003 - Јован Зивлак 

 2004 - Мирослав Егерић 

 2005 - Благоје Баковић 

 2006 - Јелка Ређеп 

 2007 - Вида Огњеновић 

 2008 - Милан Ненадић за збирку песама „Горко изобиље― 

 2009 - Тања Крагујевић за збирку песама „Стаклена трава― 

 2010 - Ана Ристовић за збирку песама „П.С.― 

 2011 - Гордана Ђилас за збирку песама „Сећање које се није догодило― 

 

Јован Јовановић Змај 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Јован Јовановић Змај 
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Датум рођења: 6. децембар 1833. 

Место рођења: Нови Сад (Аустријско царство, данас Србија) 

Датум смрти: 14. јун 1904. 

Место смрти: Сремска Каменица (Аустроугарска, данас Србија) 

Јован Јовановић Змај (Нови Сад, 24. новембар/6. децембар 1833 – Сремска Каменица, 1/14. јун 1904) је 

један од највећих лиричара српског романтизма. По занимању био је лекар, а током целог свог живота 

бавио се уређивањем и издавањем књижевних, политичких и дечјих часописа. Назначајније Змајеве 

збирке песама су „Ђулићи― и „Ђулићи увеоци―, прва о сретном породичном животу, а друга о болу за 

најмилијима. Поред лирских песама, писао је сатиричне и политичке песме, а први је писац у српској 

књижевности који је писао поезију за децу. 

Сремска Каменица је некада носила име Змајева Каменица, у част Јована Јовановића Змаја. 

Биографија 

 

 

Кућа Јована Јовановића Змаја у Сремској Каменици 

Јован Јовановић Змај је рођен у угледној грађанској породици. Основну школу је похађао у Новом Саду, 

а гимназију у Новом Саду, Халашу и Пожуну. После завршене гимназије уписао је студије права 

у Пешти, а студирао још и у Прагу и Бечу. За његово књижевно и политичко образовање од посебног 

значаја је боравак у Бечу, где је упознао Бранка Радичевића, који је био његов највећи песнички узор. 

Такође у Бечу упознао се и са Светозарем Милетићем и Ђуром Јакшићем. 

После завршених студија права, Змај се 1860. вратио у Нови Сад и као један од најближих Милетићевих 

сарадника постао службеник у новосадском магистрату. Ту се упознао са својом будућом супругом 

Ружом Личанин. Љубав и срећан породичан живот надахнули су Змаја да напише циклус (збирку) 

песамаЂулићи (од турске речи Gül, што значи ружа). 

Ипак, служба у магистрату није му одговарала, па ју је напустио и посветио се књижевном раду. Тада је 

покренуо књижевни часопис Јавор и сатирични лист Комарац. Године 1863. преселио се у Пешту, где је 

радио у Матици српској и као надзорник Текелијанума. Године 1864. покренуо је сатирични 

лист Змај (игра речима, пошто је 3. мај по јулијанском календару био дан одржавања Мајске 

скупштине 1848), чији ће назив постати саставни део његовог имена. 

Године 1870. Змај је завршио студије медицине, па се вратио у Нови Сад, где је започео своју лекарску 

праксу. Овде га је убрзо задесила породична трагедија: умрла су му деца, а потом и жена. Из ове 

породичне трагедије произишао је низ елегичних песама објављене под заједничким називом Ђулићи 

увеоци. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1848
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Zmajev_muzej,_Sremska_Kamenica.JPG


 

 

Споменик Јовану Јовановићу Змају у Новом Саду (Змај Јовина улица 

Књижевни рад 

 

 

Табла на згради у Београду где је живео, данас Амбасада Турске 

Две најбоље збирке његових песама су „Ђулићи― и „Ђулићи увеоци―. Велики број његових шаљивих и 

дечјих песама, штампаних по разним листовима и часописима, изашао је у два издања целокупних дела: 

„Певанија― и „Друга певанија―. Последње су штампане збирке: „Снохватице― и „Девесиље―. У прозије 

написао једну песничку легенду („Видосава Бранковић―) и један шаљиви позоришни комад („Шаран―). 

Преводилачки рад 

Змај је и преводио, нарочито из мађарске књижевности. Најбољи су му преводи мађарског 

песникаШандора Петефија (рођеног Петровић). Поред осталих песама, од њега је превео спев „Витез 

Јован―. 

Из немачке поезије преводио је Гетеа („Херман и Доротеја―, „Ифигенија у Тавриди―) и с успехом 

подражавао Хајнеову љубавну лирику и епиграм и оријенталску поезију Фридриха Боденштета („Песме 

Мирца Схафије―). Од осталих превода из стране књижевности знатнији су му: „Демон― 

од Љермонтова и „Енох Арден― од енглеског песника Тенисона. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%88%D1%83%D1%80%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%89%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:3.maj_spomenik.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Tabla_Zmaj_Jova_Jovanovi%C4%87.JPG


Поред 3маја, уређивао је сатиричне листове Жижу и Стармали. Од 1880. па до смрти издавао је дечји 

лист Невен, најбољи српски дечји лист онога доба. 

 Змајева награда 

 Змајеве дечије игре 

 Повеља Змајевих дечјих игара 

 

Лаза Костић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Лаза Костић 

 

Лаза Костић, српски књижевник 

Информације 

Датум 

рођења 
12. фебруар 1841 

Место 

рођења 
 Ковиљ, Аустријско царство 

Датум 

смрти 
26. новембар 1910 

Место 

смрти 
 Беч, Аустроугарска 

Дела 

Најважнија 

дела 

„Међу јавом и мед сном― 

„Santa Maria della Salute― 

Период {{{Период}}} 

Утицаји од Предсократовци, Вилијам Шекспир,Српска народна поезија 

Утицао на Станислав Винавер  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1880
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%99%D0%B0_%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1841
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1910
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Laza_Kostic.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_the_Habsburg_Monarchy.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Austria-Hungary_1869-1918.svg


Лаза Костић (Ковиљ, 31. јануар/12. фебруар 1841 — Беч, 26. новембар 1910) је био српски књижевник, 

песник, новинар, драмски писац и естетичар. 

Биографија 

 

 

Лаза Костић, биста на Калимегдану 

Рођен је 1841 год. у Ковиљу, у Бачкој, у војничкој породици. Основну школу је учио у месту 

рођења, гимназију у Новом Саду, Панчеву и Будиму, а права и докторат права 

наПештанском универзитету. Службовање је почео као гимназијски наставник у Новом Саду; затим 

постаје адвокат, велики бележник и председник суда. Све је то трајало око осам година, а потом се, све 

до смрти, искључиво бави књижевношћу, новинарством, политиком и јавним националним пословима. 

Двапут је допао затвора у Пешти: први пут због лажне доставе да је учествовао у убиству кнеза 

Михаила и други пут због борбеног и антиаустријског говора у Београду на свечаности приликом 

проглашења пунолетства кнеза Милана. Кад је ослобођен, у знак признања, био је изабран за посланика 

Угарског сабора, где је, као један од најбољих сарадника Светозара Милетића, живо и смело радио за 

српску ствар. Потом живи у Београду и уређује „Српску независност―, али под притиском реакционарне 

владе морао је да напусти Србију. На позив кнеза Николе одлази у Црну Горуи ту остаје око пет година, 

као уредник званичних црногорских новина и политички сарадник кнежев. Но и ту дође до сукоба, па се 

врати у Бачку. У Сомбору је провео остатак живота релативно мирно. Умро је 1910 год. у Бечу а 

сахрањен је на Великом Православном гробљу у Сомбору. Остаће запамћен као један од најзначајнијих 

књижевника српског романтизма. 

Изабран је за члана Српског ученог друштва 27. фебруара 1883, а за редовног члана Српске краљевске 

академије 26. јануара 1909. 

Њему у част установљена је Награда Лаза Костић. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1841
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1910
http://sr.wikipedia.org/wiki/1841
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1910
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Laza_Kosti%C4%87.JPG


Књижевни рад 

Као политички човек и јавни радник Костић је вршио снажан утицај на српско друштво свога времена. 

Он је један од оснивача и вођа „Уједињене омладине―, покретач и уредник многих књижевних и 

политичких листова, интиман сарадник Светозара Милетића. Он се у Аустрији борио 

против клерикализма и реакције, а у Србији против бирократске стеге и династичара. Кад је зашао у 

године, напустио је своју ранију борбеност и слободоумље, па је то био разлог што се и његов 

књижевни рад стао потцењивати. 

Костић је своје књижевно стварање почео у јеку романтизма, поред Змаја, Јакшића и других врло 

истакнутих писаца. Па ипак, за непуних десет година стварања он је истакнут у ред највећих песника и 

постао најпознатији представник српског романтизма. Написао је око 150 лирских и дваестак епских 

песама, балада и романси; 

три драме: 

 Максим Црнојевић, (написана 1863, објављена 1868) 

 Пера Сегединац (1882) и 

 Ускокова љуба или Гордана (1890); 

естетичку расправу: 

 Основа лепоте у свету с особеним обзиром на српске народне песме (1880), 

философски трактат: 

 Основно начело, Критички увод у општу философију (1884), 

и велику монографију: 

 О Јовану Јовановићу Змају (Змајови), његовом певању, мишљењу и писању, и његовом 

добу (1902). 

Поред већег броја чланака полемичног карактера, предавања, скица и фељтона. Од преводилачког рада 

најзначајнији су његови преводи Шекспира: „Хамлет―, „Ромео и Јулија― и „Ричард III―. У прози је 

написао и неколико оригиналних фантастичних приповедака („Чедо вилино―, „Махараџа―, 

„Мученица―). Једна од најпознатијих дела су му „Међу јавом и мед сном―, као и „Santa Maria della 

Salute―. 

 

Никола Боројевић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Никола Боројевић 

Датум рођења: 1796. 

Место рођења: Оточац (Хабзбуршка монархија) 

Датум смрти: 23. фебруар 1872. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1796.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1872.


Место смрти: Карловац (Аустроугарска) 

Никола Боројевић (Оточац, Лика, 1796 — Карловац, 23. фебруар 1872) је био српски пјесник. 

Биографија 

Боројевић се почео школовати у свом родноме мјесту, а наставио га је на Ријеци, у Љубљани и у Бечу. 

Учио је политехнику и економију. Био је граничарски војни административни чиновник. Написао је до 

двије стотине пјесама, већином побожних и патриотских. И ако није пристао уз Вука, језик му је више 

народни но црквено-словенски. Пјесме му нису изашле у засебној збирци. Најпознатије су му: Молитва 

Св. Николи, Молитва Св. Сави, Блаженој сјени Станка Враза и т. д. Већина његових пјесама објављена 

је у Седмици, Драгољубу, у новосадској Даници и у Војвођанки. 

 Народна енциклопедија (1927) 

 Андра Гавриловић, Коло (1902); Посмртно слово Николе Беговића (Српско-Далматински Магазин, 

30). 

 

 

Доситеј Обрадовић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Доситеј Обрадовић 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1796
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/23._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1872
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Stanko_Vraz
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:DositejObradovi%C4%87.jpg


Доситеј Обрадовић 

Информације 

Датум 

рођења 
1739./1742./1744. 

Место 

рођења 
Чаково (Аустријско царство) 

Датум смрти 28. март 1811. 

Место смрти Београд (Србија) 

Дела 

Најважнија 

дела 

Живот и прикљученија 

Совјети здравога разума 

Собраније 

Утицаји од Платон 

Аристотел 

Лабријер 

Молијер 

Лесинг 

Волтер 

Утицао на Развој просвете и науке у Србији 

Доситеј Обрадовић (световно име Димитрије) (Чаково, 1739, 1742. или 1744 — Београд, 28. 

март 1811
[1]

) је био српски просветитељ и реформатор револуционарног периода националног буђења и 

препорода. Рођен је у румунском делу Баната тадашње Аустрије. Школовао се за калуђера, али је 

напустио тај позив и кренуо на путовања по целој Европи, где је примио идеје 

европскогпросветитељства и рационализма. Понесен таквим идејама радио је на просвећивању свог 

народа, преводио је разна дела међу којима су најпознатије Езопове басне, а потом је и сам писао дела, 

првенствено програмског типа, међу којима је најпознатије „Живот и прикљученија―. Доситеј је био 

први попечитељ просвете у Совјету и творац свечане песме „Востани Сербие―. Његови остаци почивају 

у Београду, на улазу у Саборну цркву. 

Биографија 

Доситеј Обрадовић је рођен 1744. године у Чакову у Банату, у занатлијској породици. Још као ђак 

основне школе, одао се сањарењу и верском заносу. После смрти његовог оца, његов тетак, да би га 

излечио од сањарења и мистицизма, изводи га из школе и даје на занат. Међутим, жеља за науком, коју 

је он гледао у црквеним књигама, не оставља га ни доцније, и чим му се за то указала прилика, он 

оставља занат и родбину и бежи у фрушкогорски манастир Хопово. 

Калуђер Доситеј 

Доситеј се ту закалуђерио и почео озбиљно да мисли на пустињачки живот. Али када је боље и ближе 

упознао манастирски живот и калуђерско братство, видео је да то не одговара животописима светаца и 

његовим илузијама. Поред тога, до руку су му дошле и грађанске књиге, из којих је увидео да изван 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1742
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1811
http://sr.wikipedia.org/wiki/1811
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%92%D0%B5%D1%80
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1744
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цркве постоји и друга мудрост и друкчији морал, управо оно за чим је жудео. После три године 

манастирског живота, напустио је манастир за сва времена. Од тог тренутка настају његова непрекидна 

путовања ради студија. 

Пут по Европи 

Као учитељ и домаћи васпитач, или као манастирски гост обилазио је скоро цео Балкан и Малу Азију, 

затим Италију, Немачку, Француску, Енглеску, Аустрију и Русију. У Смирни је провео три године, као 

ђак чувене грчке богословске школе Јеротеја Дендрина. Ту и на Крфу добро је научио грчки језик, 

књижевност и филозофију. Школу је морао да напусти због избијања руско-турског рата 1787. године. 

После тога поново живи у Далмацији као учитељ у Книну, у школи на „Синобадовој главици―, затим 

у Задру и Трсту. Из Трста је отишао у Беч, где је провео пуних шест година у учењу немачког језика и 

културе. Као учитељ језика одлази из Беча у Карловце и Молдавију. Мантију је скинуо тек када се 

уписао у Халеу да слуша филозофију. Филозофске студије наставља у Лајпцигу и ту почиње и сам да 

пише. Године 1783. штампа своје прво дело „Живот и прикљученија―. 

Путовао је још у Париз, Лондон и Русију, где је био позван за наставника једне војне школе. 

Први српски устанак 

Први српски устанак га је затекао у Трсту. Он се од почетка ставља у службу српских устаника: прво је 

скупљао прилоге за њих, а је потом вршио разне поверљиве мисије између устаника и Русије и најзад 

коначно прелази у Србију. Као најпросвећенији и најученији Србин свога времена, постао је први 

српски министар просвете, организовао је школе, мирио и саветовао устаничке вође, и био 

је Карађорђев лични секретар и саветник. 

Умро је 1811. године у Београду и сахрањен испред Саборне цркве у Београду. Његово тело је два пута 

измештано, 1837. због зидања нове Саборне цркве уместо старе која је срушена и други пут 1897. да би 

се његов гроб поставио напоредо са гробом Вука Караџића који је те године пренет из Беча. 

Књижевни рад и критички осврт 

 

Први његови рукописни радови само су превод или прерада популарних практично-моралних списа 

новогрчких и италијанских. Тако, „Буквица― је један мали превод из Јована Златоуста намењен поп-

Аврамовој кћери Јелени из Косовог поља ниже Книна. Доситеј је тада (1765. године) написао прву 
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књигу „на прост српски језик", и тиме ударио основ за свој богати и плодоносни књижевни рад. 

„Христоитија― превод једног новогрчког дела из XVIII века, „Басне― су превод Езопа, Федра, Лафонтена 

и Лесинга. Уз басне је Доситеј додавао своја значајна „наравоученија―, као моралне коментаре 

појединих басана. Своја главна и најбоља дела почиње објављивати од године 1783. 

Доситејево просветитељство 

Прво је штампао „Живот и прикљученија― у којем је испричао свој живот од рођења до тридесет и 

девете године и своју биографију пропратио рефлексијама о потреби школа и науке и о духовној 

заосталости калуђера, које оштро напада. После тога штампа „Совјете здравога разума―, изабране мисли 

и савете учених људи с разних језика преведене. То су морални и полемични огледи, пуни 

просветитељских мисли. Затим објављује „Собраније―, збирку огледа из морала и практичне 

филозофије: о патриотизму, о љубави к наукама, о лажи, о читању, о умерености итд. Ту има неколико 

моралних прича, као она Мармонтелова „Лаузус и Лидија", или Лабријерова „Ирена"; ту је и више 

источњачких прича моралне или филозофске тенденције; ту је и Лесингова комедија „Дамон". — 

Доситеј је и преводио са разних језика: „Етику" од италијанског писца Соавија и „Слово поучително" од 

немачког протестантског мислиоца Цоликофера. 

Доситејев национални програм 

Први Доситејев штампани рад је „"Љубезни Харалампије"―, штампан у Лајпцигу као позив за претплату 

на „Совјете здравог разума". То је његово чувено програмско писмо, где су у виду манифеста изложене 

његове основне идеје. У облику писма једноме пријатељу, тршћанском трговцу, Харалампију (иначе 

Србину из Хрватске), Доситеј излаже да је намеран штампати за народ једну књигу на простом 

народном језику за просте сељаке. Он је увидео да од „Будима до Андријатическога Мора" живи један 

народ, који једним језиком говори. „У Србији, у Босни, у Славонији, у Далмацији, Ерцеговини свуда је у 

сељани ови краљевства карактер воопште једнак, као да су, како и јесу, једна фамилија".,, Ко не зна да 

житељи црногорски, далматински, херцеговски, босански, сервијански, хорватски, славонијски, 

сремски, бачки и банатски једним језиком говоре?" „Говорећи за народе, који у овим краљевствам и 

провинцијам живу, разумевам колико грчке цркве, толико и латинске следоватеље, не искључавајући ни 

саме Турке Бошњаке и Ерцеговце, будући да закон и вера може се променити, а род и језик никада. 

Бошњак и 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 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'ови стари били. За сав дакле 

српски род ја ћу преводити славни' и премудри' људи мисли и совјете, 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! 

Верска трпељивост међу Србима разних закона 

Мисао о верској трпељивости и равноправности, коју је примио од филозофа XVIII века, помогла му је 

да се уздигне над старинским схватањем национализма по вери. Прокламујући народно јединство 

одлучно и потпуно, он ипак не проповеда шовинизам и искључивост, већ непрекидно позива и упућује 

народ да прими од других културних народа оно што је код њих боље и напредније. Цела се његова 

делатност управо на то и своди. Он је једно време веровао да ће Јосиф II ослободити Србе од турског 

ропства, али чим је видео да је ту историјску улогу преузела Србија са Карађорђем на челу, он долази у 

њу и на делу почиње спроводити оно што је раније писао и мислио. Са национално-политичког 

гледишта значај Доситијев је велики. Да није ништа друго створио, то би било довољно да уђе у ред 

највећих људи из прошлости Србије. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1783
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B5%22&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%88%D1%9A%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_II
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5


Рад на популаризацији науке 

Место племенског и вероисповедног схватања нације он је поставио ново и савремено. Али и у 

књижевности и нашој култури уопште он ствара ново и руши старо. До њега, књижевностје била 

локалног, племенског или вероисповедног карактера, писана покрајинским наречјем или језиком 

одговарајуће вероисповести. Доситеј први свесно ствара праву националну књижевност на чистом 

народном језику, намењену најширим слојевима српског народа. До њега, на књижевности су поглавито 

радили црквени људи за црквене потребе; он кида са традицијом и почиње уносити у народ напредне 

идеје са Запада, оно што је научио и примио из рационалистичке филозофије XVIII века. Његово знање 

је било обимно и разнолико: прошао је кроз духовни утицај верске мистике, руске догматичке 

књижевности, грчких црквених реформатора, немачког протестантизма и француског и енглеског 

рационализма. Он купи и прерађује велике истине, поучне и лепе мисли из свих времена и од свих 

народа, од Платона и Аристотела до Лабријера, Молијера, Лесинга и Волтера.  

Као убеђени присталицарационалистичке филозофије, Доситеј верује у свемоћ разума и науку истиче 

изнад свега. Учинити науку и филозофију доступним свима људима, и оним у најзабаченијим селима, — 

то је он поставио као највише начело. Сви његови радови су углавном збирке преведених и прерађених 

„разних поучних ствари―, од „свега помало али лепо―, како сам каже. 

 

 

Споменик Доситеју Обрадовићу у студентском парку у Београду 

Реформатор воспитанија народног 

Као практичан мислилац и народни учитељ, он науку и књижевност сматра само као средство да се код 

човека развије „човекољубље и добра нарав―, све своди на васпитање младежи и сматра „ту ствар 

најнужнију и најполезнију чловеку на свету―. Кад говори о васпитању, Доситеј не мисли само на 

васпитање мушке деце већ и женске. Место источњачког и патријархалног схватања женине улоге у 

друштву он поставља ново схватање у духу рационалистичке филозофије запада: тражи да и женска 

деца уче не само читање и писање већ сва знања доступна мушкарцима, како би боље одговорила својим 

дужностима као кћери, супруге и мајке и како би што више помогла општем просветном и моралном 

напретку. 
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Тумач тежњи будућег грађанског сталежа српског 

Раскалуђер и присталица европске рационалистичке филозофије, Доситеј, одушевљено је бранио верске 

реформе Јосифа II, који је растурао калуђерске редове, манастире претварао у школе и болнице и 

предузео читав низ законских мера противу празноверја, верске заслепљености и огромног броја 

празника. Његово дело Живот и прикљученија углавном је написано у виду оштре и смеле критике 

калуђерског реда. Он устаје противу верског фанатизма и искључивости, противу 

црквеног формализма и догматизма, једном речју противу свега што је у супротности са правим 

јеванђелским учењем и правим хришћанством. Он је за верску сношљивост и за преображај цркве према 

захтевима здравог разума. Проповедајући такве идеје, Доситеј није само следбеник западне савремене 

филозофије, већ уједно тумач тежњи и жеља грађанског и световног српског друштва, које се већ и 

раније почело борити противу свемоћне теократије црквене. Зато је Доситеј имао велики број читалаца 

и у своје доба био највише популаран као критичар цркве. 

Народни језик у Доситејевим делима 

У погледу језика Доситеј је претеча Вука Караџића, иако српски народни језик он није узео из разлога 

књишких и програмских, већ просто као средство да га прости „сељани и чобани― могу разумети и да се 

просвета лакше и брже шири. Истина, код њега има доста граматичких грешака, позајмљених речи 

и синтактичких облика из туђих језика, но то је сасвим разумљиво код једног писца који је рођен далеко 

од народног центра, који је већи део живота провео на страни и који је принуђен да ствара књижевни 

језик од простог народног језика, још неразвијеног и сиромашног. Па ипак, његов стил се одликује 

необичном једноставношу и топлином, која је била права реткост и код савременијих писаца. 

Рационалиста и реформатор европски 

Доситеј је несумњиво најпотпунији и најизразитији представник оног дела нашег народа који у 

рационалистичкој култури западне Европе види свој узор и свој идеал, права супротност Вуку 

Караџићу, који је романтичарским генерацијама открио култ народне песме и обичаја. Доситеј је велики 

реформатор и просветитељ народни, један од оних који се ретко сусрећу на почетку једне нове епохе и 

који смело кидају са традицијама и отварају нове видике. Па ипак, он је са потцењивањем гледао на 

основе наше старе културе и, као убеђен рационалиста, веровао да се разумом може брзо изменити 

прошлост и наслеђе и створити нови поредак и нова култура. 

Доситејева задужбина 

Кућа у којој је рођен Доситеј у Чакову, у Румунији, и данас постоји. Међутим, пошто се значајно 

променио национални састав села, и та кућа је до пре коју годину била власништво једне румунске 

породице. Акцијом фирме „Хемофарм― из Вршца је кућа откупљена и преуређена, а заједно са Матицом 

српском и Институтом за књижевност и уметност је покренута Задужбина. 

Дана 17. септембра 2004. је у Вршцу основана „Задужбина Доситеја Обрадовића―. Циљеви задужбине 

су: 

 проучавање стваралаштва Доситеја Обрадовића и његовог утицаја у просвети и науци 

 откривање и преношење новим нараштајима основних порука делатности Доситејеве 

 организовање сусрета младих писаца и даровитих ученика из земље, заграничја и дијаспоре 

 пружање помоћи младим даровитим писцима и уметницима око обзнањивања њихових остварења 

 пружање помоћи даровитим студентима славистике, србистике и румунистике 

 стваралачко повезивање локалних заједница Темишвара, Вршца, Чакова и Сентмартона 

 издавање годишње публикације „Доситеј― у Доситејеве дане 
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 додељивање награде „Доситејев штап― 

 додељивање награде „Доситеј Обрадовић― страном издавачу за посебан допринос превођењу 

књижевног стваралаштва и представљању културе Србије у иностранству 

Награде имена Доситеја 

 Доситејева награда 

 "Доситејево перо" 

 "Доситејев штап" 
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Ђорђе Марковић Кодер 
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Ђорђе Марковић Кодер 

Ђорђе Марковић Кодер (Сремска Митровица, 1806 — Нови Сад, 18/30. април 1891.) је био српски 

песник и преводилац. 

Имао је тридесет година кад је као правник, „јурат―, из Пеште 4. јуна 1836. упутио једно писмо Вуку 

које се и сад чува у Академији у Вуковој заоставштини и потресно нас подсећа на читав један прохујали 

свет. Обраћа се Марковић Вуку. — „Мужу, и српском филологу, и вкусноме српства Гласнику... „ 

молећи га за његово „мјеније, и строгу критику„ приложене алегорије на пра људи под називом, Љубов 

грлице к своме друту―. Вук је, доиста, после месец дана одговорио, пошто је, распитујући се, ко је и шта 

је, дознао да је нови писац учен човек и јак у страним језицима. Али шта му је одговорио не зна се. 

Марковић није могао одолети искушењу него је своје „дјелце― нешто доцније штамптао под 

промењеним насловом „Сан грлице―. 

Марковић је Роморанку објавио двадесет и шест годика после писма Вуку. Тих четврт столећа, 

између 1836. и 1862, он је пролутао светом, не само по Европи него и по оближњим деловима Азије и 

Африке, да не помињемо јужнословенске крајеве. Све те земље он je прешао пешице, од насеља до 

насеља, од конака до конака, надничећи или задржавајући се повремено по градовима где је налазио 

ефемерне службе да презими, да би га c пролећа након лутања опет ишао све даље и даље. 

Његови савременици тврде да је говорио и писао мађарски, немачки, старогрчки, новогрчки, латински, 

француски, италијански, турски, арапски, персиски и јерменски. Ако се сме закључивати по именима 

које наводи на претпоследњој страни своје књиге, где помиње  Њутна, Бекона,  Шекспира,  Лапласа,  

Хумболта и „Панчића травоука―, његово је знање било доиста пространо и разноврсно. 
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Био је еве и свашта у тим лутањима: чак и драгоман, консуларни тумач у Цариграду. Затим је отишао 

у Анадолију. Беше „први Србин који је био на развалинаша Троје.. . и који је онде записао своје 

име српски, ћирилицом, на рушевинама што се сада ископавају―. Походио је иеколико пута јерменске и 

персиске крајеве и Африку све до пустиња и оаза. Увек апостолски и сиромашки. 

C времена на време враћао би се у отаџбину и живео у Новом Саду или по Фрушкој гори. Тако је за 

млађих дана био једном и чиновник, преводилац нод окружног суда у Новом Саду. Други пут је отворио 

школу борења најпре у Варадину, a затим у Темишвару, престоници тадашње Српске Војводине, где је 

било доста официра и „као вешт у мачевањемачевању ... учио је у томе и многе знамените у оно време 

људе―. Из тих времена, нарочито у његовим младим и средњим годинама, савременици су га запамтили 

као великог оригинала, неку врсту „природног философа―, „гимнософисте― и „прамудраца―, кога би 

„стари Јелини урачунали у своје мудраце да је живео у њихово доба―, јер је био „заправо Диоген у 

свачем―. 

Надимак „Кодер― (а то је швапски облик немачке речи Каter, мачак) Марковић је стекао зато што је 

волео скоруп. 

Кодер је живео после објављивања Роморанке неких трвдесет година. У сиротињи, по салашима, од туђе 

милости, али је за све то време стално читао, студирао, писао. Пред смрт је рекао лекару у болници да 

оставља двеста табака рукописа. 

Кад је умирао, Ђорђе Марковић био је већ давно заборављен и у књижевним круговима и у Новом Саду 

у коме је велики део живота ировео. Обична судбина људи који дуго живе, a наро-чито уметника! A 

некада, o њему се говорило, писало, и он је на неки начин узбуђивао људе као први романтички песници 

и, као индиски јоги или грчки мудраци, јер се читав његов живот, свакодневно његово понашање, мисао, 

реч, дело, једном речи сваки његов гест одвајао од осталих људи, a ипак се није могло рећи да он 

припада јуродивима и умоболнмма. 

Павле Соларић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Павле Соларић 

 

Павле Соларић (Бјеловар, 1779 — Венеција, 1821) је био српски лингвиста, географ, археолог, 

просветитељ, песник рођен у свештеничкојпородици у месту Велика Писаница код Бјеловара
[1]

. 

Биографија 

Гимназију је похађао у Загребу и Сремским Карловцима
[1]

. Студије започете у Загребу свршава 1803. 

године. По завршетку студија одлази у Италију, где се првенствено посвећује писању и научном раду. 

Успешно се бавио превођењем
[1]

 са француског, немачког и италијанског.  
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Залагао се за световно образовање Срба и, уз  Доситеја Обрадовића  и Атанасија Стојковића, сматра се 

највећим просветитељем свога доба
[1]

. 

Године 1804. је написао „Ново гражданско земљописаније― — прву географију на српском језику — 

која је имали велики одјек у ондашњем српском друштву и култури
[1]

. 

Због негативне критике његове поезије од стране Јована Скерлића
[1]

, Павле Соларић бива заборављен и 

непознат широј читалачкој публици све до краја двадесетог века када његове песме бивају објављене у 

књизи коју је приредио Здравко Крстановић
[2]

. Поновно интересовање за Соларићеву поезију је 

покренуо Милорад Павић сврставши је у предромантизам
[1]

. У архиву САНУ налази се заоставштина 

Павла Соларића. 

Библиографија 

Павле Соларић 

1. ПЈЕСНА НА ГОЗБИ, Летопис Матице српске (у даљем тексту ЛМС), Нови Сад, 1826, св. 6, стр. 

81-84. 

2. ПРИБ И МИЛИЦА, ЛМС, 1826, св. 6, стр. 84-86. 

3. ЉУБОВ, ЛМС, 1826, св. 6, стр. 86-94. 

4. ПЈЕСНА О ПУТЕШЕСТВИЈУ У ВЕСНИ 1808, ЛМС, 1826, св. 7. стр. 39-45. 

5. ПРОЉЕЋЕ И ЉУБОВ, ЛМС, 1826, св. 7, стр. 43-44. 

6. ЉУБОВ, ЛМС, 1827, св. 8, стр. 44-46. 

7. МИЛОШ И РАДОВАН, ЛМС, 1827, св. 8. стр. 46-51. 

8. ЉУБОВ ЂЕВОЈАКА, ЛМС, 1827, св. 8, стр. 51-54. 

9. ВКУС И МУДРОСТ, ЛМС, 1827, св. 9, стр. 57-58. 

10. МОЈА САМВИКА, објављена без наслова, ЛМС, 1827, св. 9, стр. 58. 

11. СВЕТИ ЧАСИ, објављена без наслова, ЛМС, 1827, св. 9, стр. 58-59. 

12. ЕК‘ СЕ ПИНДАР ПО СТРМОМЕ ВИСИ ЕЛИКОНУ, објављена без наслова, ЛМС, 1827, св. 9, 

стр. 39-40. 

13. Пјесма чије су ријечи изостављене, остао је само графички траг: ЛМС, 1827, св. 9, стр. 40. 

14. НАШЕ ЖЕНЕ РАДО ЧУЈУ, објављена без наслова, ЛМС, 1827, св. 9, стр. 41. 

15. ЉУБОВ И СРЕБРОЉУПЦИ, објављена без наслова, ЛМС, 1827, св. 9, стр. 41-42. 

16. СВА ВСЕЛЕНА ЉУБВОМ ДИШЕ, објављена без наслова, ЛМС, 1827, св. 9, стр. 42-43. 

17. ЗЛАТНОГ В‘ЈЕКА ДАНИ, објављена без наслова, ЛМС, 1827, св. 9, стр. 44-45. 

18. МЛАДЕН И МИЛОЈЕ, ЛМС, 1827. св. 9, стр. 45-52. 

19. ХУДА СЕРБКИЊА, ЛМС, 1827, св,. 9. стр. 56-58. 

20. ПЈЕСНА О ДРЕВНОСТИ СЛАВЈАНА И, објављена без наслова, ЛМС, 1828, св. 10, стр. 57-58. 

21. ПРЕИЗРЕДНА НЕБА КЋЕРИ, објављена без наслова, ЛМС, 1828, св. 10, стр. 58-59. 

22. САН, објављена без наслова, ЛМС, 1828, св. 10, стр. 59-61. 

23. ДОСИТЕЈУ, ЛМС, 1828, св. 10, стр. 61-66. 

24. ЖЕНИДБА ПО МОДИ, ЛМС, 1828, св. 13, стр. 50-51. 

25. ПЈЕСНА СТРАСНА НА ГРАДСКУ МОЛВУ И СЕЛСКО СПОКОЈСТВО (У ВЕСНИ 1807), ЛМС, 

1830, св. 22, стр. 65-66. 

26. ПРИЈАТЕЉСТВО, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 32, стр. 40. 

27. ЗИМА, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 32, стр. 41-46. 

28. ВЕСНА, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 32, стр. 46-58. 

29. ИЛ‘ ЈА СНИВАМ, ИЛ‘ ЈЕ ТАКО, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 33, стр. 43-53. 

30. ЉЕТО (одломак), објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 33, стр. 53-54. 

31. ШТА КО ЉУБИ, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 33, стр. 54-55. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B#note-paja-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1804
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B#note-paja-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/Zdravko_Krstanovi%C4%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/Zdravko_Krstanovi%C4%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B#note-paja-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
http://sr.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B


32. О ЉУБОВИ ПЈЕСНЕ НИГДА ОСТАРИТИ НЕЋЕ, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 33, стр. 

55-57. 

33. О, ГРАЖДАНИ, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 33, стр. 57. 

34. МАЛ‘ И ВЕЛ‘, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 33, стр. 57. 

35. ЧЕРНА ЗЕМЉА ВЛАГЕ ПИЈЕ, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 33, стр. 58. 

36. ПЈЕСНА О ГОЗБИ 1807, ЛМС, 1833, св. 34, стр. 58-64 

37. КО ШТО ВОЛИ НЕКА ПЈЕВА, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 35, стр. 52-54. 

38. КОЈИ ЗВЕЗДЕ ПРСТОМ ВРТИ, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 35, стр. 54-56. 

39. ОВЧЕЖИЋ НЕБОГОГА ПАВЛА, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 35, стр. 58-59. 

40. ПЈЕСНА О ДРЕВНОСТИ СЛАВЈАНА ИИ, објављена без наслова, ЛМС, 1833, св. 35, стр. 59-62. 

41. ПОСЛАНИЦА ДРАГИ ТЕОДОРОВИЋУ ТРИЈЕШЋАНИНУ, објављена без наслова, ЛМС,1834, 

св. 36, стр. 52-56. 

42. ЗИМА, Јован Суботић, Цветник србске словесности, читанка за више разреде гимназије у 

Аустрији ( 

43. ПЈЕСНА О ГОЗБИ 1807, Цветник, Беч, 1853, стр. 517-520. Изостављени су стихови 87-120 и 129-

140. П 

44. ПОСЛАНИЦА МИХАИЛУ ВИТКОВИЋУ (одломак), Андра Гавриловић: Девет прилога 

историји српске књижевности 

45. МОЈА САМВИКА, објављена под насловом ЈА САМ ХТЕО ЈУГОВИЋЕ, Младен Лесковац: 

Антологија старије српске поезије 

46. МИЛОШ И РАДОВАН, АССП, стр. 91-93. 

47. МЛАДЕН И МИЛОЈЕ, АССП, стр. 94-97. 

48. КОВЧЕЖИЋ НЕБОГОГА ПАВЛА, АССП, стр. 98-99. 

49. ЖЕНИДБА ПО МОДИ, АССП, стр. 100-101. 

50. ХУДА СЕРБКИЊА, АССП, стр. 102-103. 

51. ПОСЛАНИЦА ДРАГИ ТЕОДОРОВИЋУ ТРИЈЕШЋАНИНУ, АССП, стр. 104-106. 

52. О ЉУБОВИ ПЈЕСНЕ НИГДА ОСТАРИТИ НЕЋЕ, АССП, стр. 107-108. 

53. ПЈЕСНА О ГОЗБИ 1807, Миодраг Павловић: Антологија српског песништва, Београд, 1964, стр. 

96-97. 

54. МОЈА САМВИКА, Зоран Гавриловић: Антологија српског љубавног песништва (XВИИИ-XX 

век), Београд, 1967, стр. 29. 

55. МОЈА САМВИКА, Владислава Косијер: Српска љубавна поезија, Сремски Карловци, 1996, стр. 

21. 

56. О ЉУБОВИ ПЈЕСНЕ НИГДА ОСТАРИТИ НЕЋЕ, Перо Зубац, Слово љубве, И том петокњижја 

под насловом Најлепше песме о љубави. 

57. О, ГРАЖДАНИ, Књижевне новине, бр. 955, Београд, 1. ВИИ 1997, стр. 7. Приредио Здравко 

Крстановић. 

58. КО ШТО ВОЛИ НЕКА ПЈЕВА, подаци исти као за пјесму бр. 57. 

59. СВЕТИ ЧАСИ, подаци исти као за пјесму бр. 57. 

60. ПРОЉЕЋЕ И ЉУБОВ, објављена под насловом ВЕСНА И ЉУБОВ, Књижевност, бр. 11-12, 

Београд, 1997, стр. 1906. 

61. ПЈЕСНА НА ГОЗБИ, Књижевност, стр. 1907-1908. Подаци исти као за пјесму бр. 61. 

62. ЉУБОВ, објављена под насловом ТУЖИ, ГОРУЈ, СЕРЦЕ МОЈЕ, Књижевност, стр. 1909-1912, 

остали подаци исти као за пјесму бр. 61. 

63. ПЈЕСНА О ГОЗБИ 1807, Љетопис српског културног друштва „Просвјета― (у даљем тексту 

Љетопис), бр. 2, Загреб, 1997, стр. 

64. ОЈИ ЗВЕЗДЕ ПРСТОМ ВРТИ, Љетопис, стр. 127-129. 



65. СВА ВСЕЛЕНА ЉУБВОМ ДИШЕ, Љетопис, стр. 131. 

66. КОВЧЕЖИЋ НЕБОГОГА ПАВЛА, Љетопис, стр. 131. 

67. ЧЕРНА ЗЕМЉА ВЛАГЕ ПИЈЕ, Љетопис, стр. 132. 

68. МЛАДЕН И МИЛОЈЕ, објављени стихови 37-118, под насловом ОБЕЋО САМ ЗАЉУБЉЕНИ, 

ПЈЕСНУ САМ ВАМ ДУЖАН, Љетопис, стр. 132-133. 

69. МОЈА САМВИКА, Милорад Јеврић: Царски Призрен у српској уметничкој поезији, антологија, 

Приштина, 1998, стр. 9. 

70. ШТА КО ЉУБИ, Књижевне новине, бр. 968-969-970, Београд, 15 ИИ - 15 ИИИ 1998, стр. 43. 

Приредио Здравко Крстановић. 

71. ШТА КО ЉУБИ, Милован Витезовић, Похвала љубави, антологија српске љубавне поезије, 

Београд, 1999, 24. 

72. ЉЕТО (одломак), Књижевне новине, бр. 997/998, Београд, 15. IX - 1. X, 1999, стр. 9. Приредио 

Здравко Крстановић. 

73. НОВО ГРАЖДАНСКО ЗЕМЉЕОПИСАНИЈЕ, Венеција, 1804. Превод са њемачког списа Адама 

Христијана Гаспарија. 

74. ПЈЕШИЈ ЗЕМЉЕПИСНИК (атлас са XXXВИИ карата), Венеција, 1804. 

75. КЉУЧИЋ У МОЈЕ ЗЕМЉЕОПИСАНИЈЕ, Венеција, 1804. 

76. УЛОГ УМА ЧЕЛОВЈЕЧЕСКОГА У МАЛЕНУ, Венеција, 1808. Превод са њемачког ђела Карла 

фон Екартхаузена. 

77. СВЕРХ ВОСПИТАНИЈА К ЧЕЛОВЈЕКОЉУБИЈУ, Венеција, 1809. Превод са њемачког ђела 

Петера Вилома. 

78. МУДРОЉУБАЦ ИНДИЈСКИ, Венеција, 1809. Превод са француског (оригинал је на енглеском) 

ђела Филипа Честерфилда. 

79. О САМОСТИ, Венеција, 1809. Превод са њемачког ђела Јохана Георга Цимермана. 

80. ПОМИНАК КЊИЖЕСКИ, Венеција, 1810. 

81. ПРЕДИСЛОВИЈЕ БЕСЈЕДОВНИКУ ИЛИРИЧЕСКО-ИТАЛИЈАНСКОМ Викентија Ракића, 

Венеција, 1810. 

82. БУКВАР СЛАВЕНСКИ ТРИАЗБУЧНИ, Венеција, 1812. 

83. ЗЛАТНА КЊИЖИЦА, Венеција, 1813. Превод са италијанског ђела Франческа Соаве. 

84. АЗБУКА ИЗЈАСНЕНА РИМСКОМ ПО ПРАВОПИСАНИЈУ ДАЛМАТИНСКОМУ, 

ХОРВАТСКОМУ, СЛАВОНСКОМУ И КРАЊСКОМУ, Венеција, 1814. 

85. ОБЈАСНЕНИЈЕ КО СНИМКУ ПОДЛИНОГА ДИПЛОМА СТЕФАНА ДАБИШИ КРАЉЕМ 

СЕРБСКОГА ДАНОГА ЖУПАНУ ВОЛКОМИРУ СЕМКОВИЋУ, Венеција, 1815. 

86. РИМЉАНИ СЛАВЕНСТВОВАВШИЈИ, Будим, 1818. 

87. ПРЕДИСЛОВИЈЕ МЕЗИМЦУ Доситеја Обрадовића, Будим, 1818. 

88. ПРЕДИСЛОВИЈЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ "ИСТОВЕТНОСТ СКИТА И САРМАТА...", ЛМС, св. 2, 

1825, 126-130. 

89. ИСТОВЕТНОСТ СКИТА И САРМАТА, ДОКАЗАНА ИЗ ПЕЧАЛИЈИ И ИЗ ПОСЛАНИЈА 

ПОНТИСКИ П. ОВИДИЈА НАСОНА, ЛМС, св. 2, 1826, 126-150 и св. 

90. ХОД К‘ ПИСМЕНИЦИ И ЈЕЗИКОЗНАНИЈУ (Српска граматика), ЛМС, св. 24-27, 1831. 

91. ПРИРОДА И БОГ, Одломак из Предисловија Новом гражданском земљеописанију. Подаци исти 

као 72. 

 

Сава Мркаљ 
Из Википедије, слободне енциклопедије 
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Сава Мркаљ 

 

Датум рођења: 1783. 

Место рођења: Сјеничак (Хабзбуршка монархија) 

Датум смрти: 1833. 

Место смрти: Беч (Аустријско царство) 

Сава Мркаљ (село Сјеничак, Горња Крајина, 1783 — Беч, 1833) је био српски учитељ, монах 

и филолог. Познат је по томе што је 1810. године написао тада веома актуелну књижицу о српској 

азбуци Сало дебелог јера либо азбукопротрес, у којој се залагао за реформу језика и правописа. Ово 

дело утицало је и на Вука Караџића. 

Биографија 

Сава Мркаљ је рођен 1783. године у Горњој Крајини, у селу Ласињском Сјеничаку првобанске 

пуковније. Године 1799. завршио је школу и затим постао српски учитељ у Госпићу. Касније је отишао 

у Загреб, у академију, па онда и у Пешту, где је слушао предавања из филозофије и математике на 

универзитету, a титулисан је као „свободних художества и философије доктор." Био је добар 

зналац латинског и францускогјезика, a разумео је и грчки и јеврејски, што је његовом филолошком 

таленту било од велике користи. Нападан је од службених црквенихкругова због својих учених погледа, 

Сава је мислио да ће их умирити ако се покалуђери, и зато се 1811. године у манастиру Гомирју заиста и 

закалуђерио и постао јерођакон Јулијан. Гоњења су се само увећавала и он је 1813. године напустио 

манастир. Године 1817. издао је дело "Палинодија" у коме се одрекао своје графичко-ортографске 

реформе. Године 1827. је изгубио ментално здравље па је 1833. године преминуо у бечкој болници за 

душевне болести. 
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Мркаљев утицај 

Вук Караџић у "Писменици Сербскога језика" 1814. године је записао: "...имајући за намјерење успјех 

Серпског Књижества не могу друге Азбуке употребити него Меркаилеву, јербо за Серпски језик лакша 

и чистија не може бити од ове". 

 

Јован Дошеновић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

ДОШЕНОВИЋ ЈОВАН, (рођен 178?, Велика Писаница, Хрватска – преминуо између 1811 и 1815 ), 

српски песник, преводилац и један од првих књижевних естетичара српских. 

Животопис 

Живот је Дошеновићев данас познат врло мало. Син је Атанасија Дошеновића протојереја. Рођен је 

у Великој Писаници, у Хрватској, у претпоследњој десетини осамнаестог века. Породица Дошена и 

Дошеновића има и данас у Лици и даље доста; нису сви међусобни рођаци а вере су или источно-

православне, као што је и Јован, или римокатоличке. Главно му је школовање било у Падови, где је у 

универзитету постао доктор философије и слободних уметности. По повратку у домовину провео је 

мало у дому очеву, а по том је био у Трстукњиговођ у великој радњи Доситијева пријатеља Драге 

Теодоровића. Ту је остао до 1809, када је пошао у Пешту ради штампања својих списа. „Препоручуј, 

брате — рече му на растанку Драга — нека пишу и нека дјелају дондеже свијет пред очима јест...― „И 

док имамо пара!― весело прихвати Дошеновић. У Пешти је наштампао зборник 

песама. Численицу или Науку рачуна, I део, и спремао се да још више изда на свет. Ту се тешко 

поболео, али је био прездравио. Ту му се, на жалост, и траг губи, али се зна да je 1811. још био жив, Али 

се 1815. већ помиње међу преминулим српским књижевницима. Осем италијанског језика, на коме се 

образовао, знао je француски и немачки. Упознавши се, доцније, и с његовим радом, Копитар је скромне 

почетке Дошеновића стављао у ред најбољих производа тадашње српске књижевности, а у књижевним 

разговорима, преко писама, с пријатељима похвално помиње његово име. 

Књижевни рад и критички осврт 

Певање се Јована Дошеновића може различите делити: по изворности, по предмету певања и по облику. 

У првом случају он је више преводио a мање певао самостално. Његов литерарно-историјски значај и 

јесте у томе што се он јавља као први који је био упознат и с туђом уметничком поезијом, те је први и 

започео препевање с туђих језика. Тек су се на тај начин ондашњи српски читаоци могли познати с 

разноврсним песничким облицима, видевши да осем пригоднога певања, какво је дотле било претежно у 

обновљеној књижевности српској, има још и друкчијега уметничкога певања, и да је оно управо и 

главно. Изворе својих препева казује Дошеновић уопште у предговору, где помиње Талијанце 

Виторелија и Кастија и Руса Ломоносова. Није њему сујета диктовала да не каже извор свакој песми 

посебице. Он није на то нимало ни полагао. Главно је у њега била мисао: да ли различитих песама може 

бити и на српском језику ? Он је у ту могућност тврдо веровао, па је оглед и наштампао да би то и други 

видели. 

Препевајући своје узоре, Дошеновић није имао намере да њих прикаже српској публици. Он је у њима 

управо тражио само ослонац, бирајући оно што је мислио да је по облику или садржини важно за српску 

поетску књижевност. По предмету певања песме су Дошеновићеве љубавне или певају о лепоти 

природиној или су пригодне, а по облику су: анакреонтике, сонети и оде. У сваком се стиху 

Дошеновићеву види како песнику везује руке и крати слободу кретања језик којим је певао. Он је желео 

да пева народним језиком; он je, уопште узевши, тако и певао; али је ипак до потпуне чистине требало 
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још врло много. Толико му исто стајаше на сметњи и несређени правопис. Његов језик није чист, али се 

он старао да га свуда буде. 

Почетак одређеније лирике у новијој књижевности српској везан је за поетски рад Дошеновића. Он је у 

њој први изишао с новим облицима анакреонтике, сонета па и слободније оде; он је први почео 

преводити угледне туђе песнике; први је показао већу слободу и окретност у поетским изразима. Све је 

то учинио поменутом знаменитом збирком, у којој је предговор у српској књижевности први, ширих 

размера, говор из књижевне естетике. Према томе је Дошеновић и један од првих књижевних естетичара 

српских. 

Дошеновић се отима од дотадашњега начина певања; он зна да треба друкчије; видео је то у других 

народа, нарочито у Талијана; он хоће да и српска песма буде одиста песма — и он се упушта у борбу са 

свим што је уметничку поезију дотле кочило: с обликом, језиком и правописом, стичући донекле успеха. 

Лука Милованов Георгијевић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Лука Милованов Георгијевић 

Датум рођења: 1784. 

Место рођења: Сребреница 

Датум смрти: 23. новембар 1828. 

Лука Милованов Георгијевић (1784, Сребреница - 23. новембар 1828), српски књижевник и филолог. 

Биографија 

Рођен је у Босни, у нахији сребрничкој a у кнежини Осату око 1784. или идуће године. На две године по 

његов отац Милован је прешао c породицом у Срем, где се настанио најпре у Черевићу a потом 

у Винковцима. Овде је Лука изучио гимназију, у Сегедину филозофију a у Пештиправа. Још знамо да 

је 1810. кад је писао своје важно дело, био учитељ српске школе у Пешти. У једно га доба задеси велика 

несрећа. Одлазећи често Русима у Ирму, где је подигнута капела над гробом велике руске кнегиње која 

је била удата за Палатина Краљевине Угарске, Лука једне студене зимске ноћи нагло оглуви, са чим 

изгуби не само хонораре за давање лекција Русима него падне у очајање па се, наскоро, са свим запусти 

и пропије. C Вуком Караџићем се упознао у Будиму 1814, и Вук је настојао да Лука поново среди свој 

рукопис који је држао у врло бедном стању. У великој невољи Лука је писао актове адвокатима и 

преводио је књиге за славољубива и ташта човека, будимског православног владику Дионисија 

Поповића. Најзад ослаби и телесно, стане губити вид и у страшној сиротињи премине 23. новембра 

1828. У последње доба и на смрти су му се нашле три Српкиње, од којих се једна касније удала за 

песника Симу Милутиновића. Њој је Лука и оставио свој спис да га преда Вуку. Луку Вук описује да је 

био „раста средњега, више риђ него црномањаст, врло шаљив, и до смрти поштен човек―. У једно је доба 

позиван у Русију, али је он више волео прећи у Србију. Ипак није ишао ни у једну ни у другу земљу. 

Научни и књижевни рад 

Спис Луке Милованова Георгијевића — Опит настављења к Србској Сличноречности и Слогомјерју 

или Просодии — беше 1810. готов и цензору у Будиму поднесен. Цензор одлучи да нови правопис ваља 

заменити уобичајеним; Лука не хтеде то учинити, и спис, имајући чудну судбину, преживе у рукопису 

писца, и изиђе тек 1833. у Бечу издањем Вука Караџића. Кобан је био знак што је тако дело морало 
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имати таку судбину. Лука није испитивао гласове физиолошки, али је читао Добровскога и маџарске 

радове Реваија. 

Израђујући спис, он је прво стао код писмена као код прве препреке. Он је у правопису желео лакост и 

једнакост. По томе је и поступао, радујући се унапред исправкама и допунама. Ако се - говораше Лука 

— међу књижевницима утврди „једнакост― у питању o писменима, лакше ће се поћи к питању 

o граматици која је онда била особито потребна. Кад би било граматике, било би реда и доследности, те 

би се знало како ко пише: или српски или словенски. „Једним словом, један списатељ не би се усудио 

иначе, него по правилима оне Писменице, коју имамо, то јест за сад чисто словенски писати." Лука 

налази, међу тим, да се ни то не ради тачно. Он, пак, хоће да пише "простим мојим материним језиком―, 

те зато и „у писмена дира―, верујући да ће се тако питање, које је већ постављено, брже расправити, a 

може бити да ће ко, изазван тиме, и Граматику Српскога Језика написати. Он, дакле, тражи одлучност и 

доследност. После тога долази на ред питање o писменима. Пошто је дотадашњи правопис неправилан, 

то је Лука „дуговетним размисливањем и многим c ученим људима o том разговарањем за правило 

нашао― начела која одмах и излаже. Утврдивши да су писмена само „најпростији знаци гласова―, Луки 

није било тешко, по том начелу, избацити из азбуке сва она писмена чији се гласови не чују. На тај 

начин Лука долази до закључка да за српски језик треба тридесет писмена за толико звукова. 

„Прекрасно и знаменито число―, вели он. Само је код звукова и и ј био у недоумици, јер му се чинило да 

je j половина од к те га, зато, треба и писати половином знака: i. Мало доцније је и у том погледу изишао 

на прави пут, и у његовим рукописима налазимо ј као потпун и засебан звук и знак, позајмљен из 

латинице. Тиме је потпуно стао на најнапредније гледиште правописно, као што је и иначе у свему био 

од најнапреднијих Срба свога доба. 

Јоаким Вујић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Јоаким Вујић 
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Датум рођења: 9. септембар 1772. 

Место рођења: Баја (Хабзбуршка монархија) 

Датум смрти: 20. новембар 1847. 

Место смрти: Београд (Кнежевина Србија) 

Јоаким Вујић (Баја, 9. септембар 1772 — Београд, 8. новембар(јк)/20. новембар 1847) убраја се у ред 

најплоднијих српских књижевника, аутор је преко четрдесет различитих дела. 

Животопис 

Јоаким Вујић се родио 9. септембра 1772. у Баји од родитеља Григорија и Јевре. Школовао се у 

Баји, Новом Саду, Калачи, Острогону иПожуну, где је изучио права.
[1]

 Овде је редовито посећивао 

позоришне представе. Полазећи одатле, Вујић је записао следеће: „Обиђем све моје премиле стазе, по 

којима сам се прохождавао, читао и моје школске материје учио, најпосле пољубим и све, а наипаче 

моја премила древеса са сузама оросим, грлећи и љубећи и, под којима сам седио и различие 

општеполезне књиге читао―. 

Занесен примером Доситеја Обрадовића, кога је срео у Бечу 1795. године, кренуо је на пут. Имајући на 

путу различитих доживљаја, Вујић је био у Карловцу и у Загребу, одакле се 7. јула 1797. вратио у родну 

Бају да помогне родитељима који беху пострадали. О томе је прибележио: „Мени онда, казује, да је било 

могуће, пак да сам онда био на онаковоме месту, гди се људи продају - ja би се онда сам био дао 

продати, да би само могао моје предраге родитеље од њиове, туге и печали избавити, пак њи у њиово 

спокојство и тишину поставити―. 

Јоаким Вујић је учитељевао по разним местима Угарске, а потом је кренуо на путовање. Пошао је 

у Трст и уз романтичан сукоб с хајдуцима, у Трст је стигао на покладе 1801. где се издржавао као 

домаћи учитељ. Овде је Вујић учио туђе језике и убрзо написао своју Француску граматику (Будим, 

1805). У Трсту је упознао Викентија Ракића, писца и преводиоца драмских дела на српски језик, 

јеромонаха Саву Поповића и велетрговца Антонија Квекића. 

Вујић је путовао по Италији, па оставивши учитељство, према његовим записима - чија је 

веродостојност доведена у питање - ступио је на брод као писар. Посетио је Мореју, Архипелаг, Малу 

Азију, Цариград, Крим, био је и у Солуну и на афричкој обали, где је гледао хватање крокодила 

по Нилу, а у повратку ка Трсту његов је брод имао битку с турским морским разбојницима. 

Ради штампања својих списа одлази у Пешту. Намеравајући је да се настани у Србији одлази у Земун, 

где остаје од 1806. до 1809. УЗемуну је учитељевао и писао. Овде је био осумњичен да je — прича Вујић 

— у револуционарној вези с Доситијем из Београда и Наполеоном Великим, те је пола године био у 

истражном затвору, где је урадио превод Дефоевог „Робинсона― и још једне књижице. 

У јесен 1810. године у Сентандреји се оженио богатом удовицом Пелагијом Манојловић, међутим, у 

браку није био срећан. Исте године је објавио свој роман „Алексис и Надина―, а такође и моралну 

приповетку „Робинсон млађи―. 

Вујић је учествовао и у припремама представе Иштвана Балога „Црни Ђорђе или Заузеће Београда од 

Турака― која је била изведена на мађарском језику са српским песмама 12. септембра 1812. године у 

пештанском Мађарском театру, у Рондели. Одешевљена публика је са овацијама испратила ову 

представу. 

21. августа 1813. Вујић је за признање културног и просветног рада од цара Франца I добио признање 

које му је уручено у пештанској Градској управи. 
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Дана 24. августа 1813. године, поново у Рондели на пештанској обали Дунава, на позорници Мађарског 

театра, Јоаким Вујић приређује прву световну и грађанску позоришну представу на српском језику: 

„Крешталица― (нем. "Der Papagoy") од популарног немачког списатеља Аугуста Коцебуа. Прву вест о 

овој представи пренеле су „Новине сербске из царствујушче Вијене― Димитрија Давидовића. 

После тога следиле су представе у Баји, Сегедину, Новом Саду, Земуну, Темишвару, Панчеву и Араду. 

Јоаким Вујић је у Пешти упознао познатог романописца Милована Видаковића и Уроша Несторовића. 

Дана 18. јануара 1815. у Баји је изведено Вујићево дело „Инкле и Јарика― у три чина. 

У јесен 1823. Јоаким Вујић је први пут боравио у Србији. 

Године 1828. Јоаким Вујић је у Будиму штампао „Путешествије по Сербији―; пре тога је већ било 

изишло његово „Новое земљеописаније―. Дане очајања, због пропалог брака, провео је у 

манастиру Бездину, где je 1831 — 1832. написао и своју аутобиографију. 

 

 

Споменик Јоакиму Вујићу испред Књажевско-српског театра, Крагујевац 

Време између 1835 — 1839. провео је у Србији, већином у Крагујевцу, где је у двору Кнеза 

Милоша приређивао позоришне представе. Вујић је дошао на позив Кнеза у јесен 1834. године и 

постављен је за директора Књажеско-србског театра са задатком да организује рад позоришта. Прве 

представе одржане су у време заседања Сретењске скупштине од 2. до 4. фебруара 1835. године, када су 

приказани Вујићеви комади уз музику коју је компоновао Јожеф Шлезингер.
[2]

 Вујић је у 1835. години 

приказо пет премијера, ито следећих драмских дела: Фернандо и Јарика, Ла Пејруз, Бедни стихотворац, 

Бегунац и Шнајдерски калфа.Одласком Милоша и Вујић је морао да напусти Србију. Путовао је 

по Молдавији, био је и у Одеси, а у једном руском манастиру сређивао је опис ових својих путовања. 

Вујићев путопис „Путешествије по Унгарији, Валахији, Молдавији, Басарабији, Херсону и Криму― 

(Београд 1845.) садржи занимљива запажања, често врло корисне податке, али је писан невешто и 

некњижевно, сувопарно, готово само документарни.
[3]

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1813.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1823.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1828.
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1831
http://sr.wikipedia.org/wiki/1832
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1835
http://sr.wikipedia.org/wiki/1839
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1835.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B#note-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B#note-2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:JoakimVujic.jpg


Последње године свога живота Јоаким Вујић је провео у Београду у оскудици. Ипак је био живнуо 

видећи да се у Србији све више утврђује позориште. 

Умро je 8. новембра 1847. године, очекујући први повезани примерак своје нове књиге „Ирина и 

Филандар―. Јоаким Вујић је сахрањен у близини цркве Светог Марка на старом ташмајданском гробљу у 

Београду. Гроб му је касније заметен. Вујићева слика је позната по нацрту који је сам приложио својој 

аутобиографији. 

- У Вујићу видимо вредног, вољног и несталног човека који ни на трен није пожелео да буде заузима 

високе чиновничке положаје. Забележио је разговоре са многим лицима о најразличитијим стварима. 

Расправљао је о питањима књижевног језика а такође и о правопису. Бранио је стари правопис и 

славеносербски језик. У књижевном полету свога доба имао је и чемерних тренутака, међути, ни Вујић 

није праштао својим противницима.
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Објављена драмска дела 

 Фернандо и Јарика, једна јавнаја игра у трима дјејствијима, Будим 1805. године, 

 Љубовна завист чрез једне ципеле, једна веселаја игра у једном дјејствију, Будим 1807. године, 

 Награжденије и наказаније, једна сеоска игра у два дјејствија, Будим 1809. године, 

 Крешталица, једно јавно позориште у три дјејствија, Будим 1914. године, 

 Серпски вожд Георгиј петрович, иначе речени Црни или ООтјатије Београда. Једно ироическо 

позориште у четири дјејствија, Нови Сад 1843. године, 

 Шнајдерски калфа, једна весела с песмама игра у два дјејствија, Београд 1960. године.Набрежноје 

право, драматическоје позорје, Београд 1965. године, 

 Добродељни дервиш или Звекетуша капа, једна волшбена игра у три дјејствија, Крагујевац 1983. 

године.
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Драмска дела у рукопису (манускрипти) 

 Шпањоли у Перувији или Ролова смерт, 1812, 

 Набрежноје право, 1812, 

 Жертва смерти, 1812, 

 Сибињска шума, 1820, 

 Негри или Љубов ко сочоловјеком својим, 1821, 

 Предувјереније сверху состојанија и рожденија, 1826, 

 Добродељни дервиш или Звекетуша капа, 1826, 

 Сестра из Будима или Шнајдерски калфа, 1826, 

 Пауника Јагодинка, 1832, 

 Ла Пејруз или Великодушије једне дивје, 1834, 

 Љубовна завист чрез једне ципеле, 1805, 

 Стари војак, 1816, 

 Карташ, 1821, 

 Девојачки лов 1826, 

 Обрученије или Дјетска должност сверху љубве, 1826, 

 Сваке добре вешчи јесу три, 1826, 

 Сирома стихотворац, 1826, 

 Селико и Бериза или Љубав измежду Негри, 1826, 

 Сирома тамбурџија, 1826, 

 Сербска принцеза Анђелија, 1837, 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B#note-3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B#note-4


 Дјевица из Маријенбурга, 1826, 

 Знајеми вампир, 1812.
[6]

 

Сазнајте више 

 Књажевско-српски театар 

 ЈоакимФест 

 ЈоакимИнтерФест 

 Статуета Јоаким Вујић 

 Прстен са ликом Јоакима Вујића 

 

Глигорије Трлајић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Глигорије Трлајић 

Датум рођења: 25. јануар 1766. 

Место рођења: Мол, Бачка, Аустријска царевина 

Датум смрти: 28. септембра 1811. 

Место смрти: Харков, Царска Русија, данашња Украјина 

Глигорије Трлајић (Мол, Бачка, Аустријска царевина, 25. јануар 1766 — Харков, Царска Русија, 

данашња Украјина, 28. септембра 1811) је био српски књижевник. 

Биографија 

Глигорије Трлајић рођен је у Молу, у Бачкој, 25. јануара 1766. Школовао се у Молу, Сегедину и Будиму, 

где је завршио гимназију и кренуо на универзитет који је завршио у Бечу, дипломиравши философију и 

права. Био je, до Цареве смрти, питомац Јосифа II, a доцније секретар руског посланика у Бечу, где је 

био у истој служби и писац „Идеје". По потреби је путовао у Русију, а по повратку је био у служби 

српске бечке штампарије, када је и штампао своје преведене романе. Године 1796. отишао је у Русију 

где је био лепо примљен. Живео је у Москви, Петрограду и у Харкову где је био постављен за 

универзитетског професора. Преминуо је у селу близу Харкова 28. септембра 1811. 

Књиге је штампао руско-словенским језиком, иако је говорио чистим српским језиком. 

Књижевни рад 

Преводи: 

 Идеа или мужеская и женская добродетель, Беч 1793, и 

 Нума илипроцвђтающдй Римъ, штампање почето у Бечу 1795, завршено у Будиму 1801. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1766.
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE)
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1811
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_II&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1796
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1793
http://sr.wikipedia.org/wiki/1795
http://sr.wikipedia.org/wiki/1801


Прво дело је преведено с немачког, од писаца Лудвик Хајнрик Николај, немачког песника Виландове 

школе. Књига се бави проблематиком из римског периода а занимљиво је што су и немачки оригинал и 

Трлајићев превод изишли исте године у Бечу. Друго je дело Трлајић превео, или како сам каже 

„преоблекао―, с руског језика, на коме га је плодни руски писац Михаило Матјевич Херасков написао 

под утицајем француских писаца историјских романа. Роман je, нарочито за оно доба био занимљив jep 

je писац, дајући слику римског друштва, имао на уму реформаторске идеје Петра Великога и просветне 

тежње Катарине Друге. 

Платон Атанацковић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Платон Атанацковић 

 

Платон Атанацковић 

Датум рођења: 10. јул 1788. 

Место рођења:  Сомбор (Хабзбуршка монархија) 

Датум смрти: 21. април 1867. 

Место смрти:  Нови Сад (Аустријско царство) 

Платон Атанацковић (Сомбор, 10. јул 1788 — Нови Сад, 21. април 1867) је 

био епископ будимски (1839-1851) и бачки (1851-1867), писац,политички радник и 

велики добротвор српске просвјете. 

Биогафија 

Његово световно име било је Павле. Гимназију и богословију завршио је у Карловцима, затим је 

положио учитељски испит, оженио се, запопио и постао учитељ у Сомбору 1809. Ускоро се истакао као 

добар педагог и постао први професор прве српске препарандије уСентандреји код Будима (1812. 

До 1815). На том положају остао је пуних седамнаест година и када је препарандија премјештена 

у Сомбор(1815 — 1829). Уз то је био и парох сомборски. 

Када је 1824. остао удовац, наумио је да се закалуђери. Представници цркве замјерали су му, што је 

раније писао против монаштва и морао је дуже времена да проведе као испосник у манастиру 

Крушедолу, гдје се и закалуђерио 1829. Послије тога убрзо је постао игуман иархимандрит, прво 

у Шишатовцу, а касније у Бездину. 

Епископско звање 

1839. постављен је за будимског епископа. За вријеме српског устанка против Мађара 1848. дошао је у 

врло незгодан положај. Раније већ понуђено му мјесто начелника за православну 

цркву у угарском Министарству Просвјете успио је да одбије на згодан начин, али је бива приморан да 

се прими управе над цијелом српском црквом под угарском влашћу, када је патријарх Рајачић, као 

духовни вођа побуњенихСрба, проглашен издајником. Та околност, уз премјештај Атанацковића 

у бачку епархију силом државне власти, била је повод каснијег дуготрајног сукоба с патријархом, иако 
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се Атанацковић међутим придружио српској војсци код Сомбора и с њом прешао у Срем. Тај спор 

подастакао је Атанацковића да напише своју апологију и штампа је у Бечу 1850, под 

насловом Аналитика. 

Велико родољубље Атанацковића огледа се у његовим даровима српским просвјетним установама. Он 

је дао 40.000 форинти за оснивање српске правне академије у Новом Саду, купио је штампарију Др. 

Медаковића и поклонио је српској новосадској гимназији, основао је у Сомбору фонд, 

назван Платонеум за издржавање сиромашних ученика препарандије, помагао је народно позориште и 

друге установе, а на аљмашком гробљу код Новог Сада подигао је себи капелу за гробницу, поред ње је 

установио школу са станом за учитеље и осигурао им издржавање. 1841. је своју личну библиотеку од 

787 књига поклонио Библиотеци Матице српске,
[1][2]

. Завештао је здања за Српску академију у којима се 

сада налази Огранак САНУ у Новом Саду.
[3]

 

Научни и књижевни рад 

Политички рад Атанацковића види се нарочито из његове књиге Дијеталне бесједе (1845), у којој су 

штампани његови говори, које је у интересу српскога народа држао на маџарским земаљским саборима 

од 1837. до 1844. 

Атанацковић је знатне заслуге стекао и за Матицу српску, чији је предсједник био од њена пријеноса 

у Нови Сад па до своје смрти. Као књижевни радник био је већ од 1845. почасни чланруског Обшчества 

исторји и древностеј при универзитету у Москви, чешког музеја у Прагу и Друштва српске 

словесности у Београду. 

Од књижевних радова Атанацковића, којих има преко 40, најважнији је Принос родољубивих мислеј на 

жертвеник народнога напретка, који је је двапут издан (1856. и 1864), затимДијеталне 

бесједе и Повијест резиденције епископата будимскаго, а од части и овога самог 

(1846); Педагогика и методика (1815) и др. Уз то је Атанацковић штампао неколико надгробних и 

других пригодних бесједа и посланица. Особито много је радио на школској књижевности и издао је 

читав низ уџбеника, из науке о вјери, о језику српском  и њемачком, математици,  

педагогији и катихетици. 

Осим тога, превео и штампао велики број књига Св. Писма старога и новога завјета, као и неке књиге 

страних писаца. Сматра се да је он био први преводилац појединих књига Старог завета на српски 

језик.
[4]

 Тако је већ пред крај свога живота, као седамдесетседмогодишњи старац превео њемачко дјело 

J. F. Hilera Неотступни вођа кроз врлети и кланце живота, а за младости своје 1823. и дјелце L. 

Miterpachera Unterricht über Maulbaum – u. Seidenraupenzucht, што му је исте године донијело и 

звање »свилодјелија професора« у српском сомборском Pedagogijumu. У борби око правописа био је на 

страни конзервативаца, те је и на годину дана пред смрт штампао свој Повторни напјев над азбуком, 

сложен старцем Мирком(1866). 

Васа Живковић 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Васа Живковић 
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Васа Живковић 

Датум рођења: 31. јануар 1819. 

Место рођења: Панчево (Аустријско царство) 

Датум смрти: 25. јун 1891. 

Место смрти: Панчево (Аустроугарска) 

Васа Живковић (Панчево, 31. јануар 1819 — Панчево, 25. јун 1891) је био српски песник и свештеник. 

Између осталог, написао је и народне попевке „Радо иде Србин у војнике" и „Opao кликће са висине". 

Животопис 

Његово крштено име било је Василије. Родио се у граничарској вароши Панчеву и ту је провео цео свој 

живот. У Панчеву је завршио иосновну школу, а потом је похађао карловачку и сегединску гимназију. 

Завршио је права у Пешти и Пожуну, али и богословију у Вршцу. Оженио се у Панчеву, где је и 

постао свештеник. Био је секретар Одбора у Буни, постао је и прота и био учесник на Народно-

црквенимсаборима. 

Отац му је био панчевачки свештеник, па је од њега, осим имања, наследио 

и занимање и парохију (1845. постао је парох Успенског храма). Био је и ,, љубитељ књиге", чије се име 

спомињало по часописима, ако не као писца, a оно као име човека који купује и шири књигу, помаже и 

воли књижевност. То своје поштовање и љубав према књизи пренео је и на сина, који је постао 

представник песника српске литературе у четрдесетим годинама XIX века. 

Књижевни рад 

Његови први радови су настали још у гимназији, али нису остали сачувани. Занимљиво је да је Васа 

Живковић завршавао шести разред карловачке гимназије у време када је Бранко Радичевић учио први. 

Живковић је био на филозофији у Сегедину, граду у коме би „годишње бивало и до 200 српских ђака―. 

Значајно је да је професор био Павле Стаматовић и да је радило „Друштво учећи се Србаља― или 

„Младеж српска која се у Сегедину учи―. Ту је, у деветнаестој години написао прву песму и послао је да 
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се штампа, да би следећих година у Пешти, Пожуну, Вршцу и коначно Панчеву наставио са својом 

младалачком лириком. 

Baca Живковић је прво писао онако како је то тада било „модерно―; били су то тешки, 

троми епиграми, оде, нешто мало мање „торжествене― него дотадашње, али ипак неспретне и реторске, 

инспирисане смрћу другова и премештајима професора са преувеличаним значајем и 

конвенционалном патетиком. Оно што му је помагало и унапређивало рад је да је у гимназији у 

Карловцима учио два језика: свој матерњи, српски и немачки. Читао је Гетеа и Шилера, чије је радове 

касније и преводио. Кроз њих је схватио шта је то права, једноставна, чиста лирика и почео да тражи 

нове начине да се изрази и да тако буде и међу првима који ће покушати да модернизују и „ослободе― 

српску поезију. Написао је неколико песама које су га својим својом наивном и срдачном 

једноставношћу, а и зато што су писане народним српским језиком поставиле у ред најзначајнијих 

Бранкових претходника. Волео је народни језик и добро је познавао говор свога краја. Баш зато што му 

поезија није била животни позив, па тако ни обавеза, стварао ју је спонтано и како је он сам касније 

говорио: „у младости својој као дилетант — стихотворац каткад певуцкао, кад му је срце у пријатним 

тренуцима или у црним неприликама само од себе певало.― Његова поезија зато није била превише 

„бурна― за оно време, па је он остао запамћен више као Бранков претходник и човек који је утицао на 

процват српске лирике у периоду од 1838. до 1847. него као значајан песник. 

Песме 

За живота је написао седамдесетак песама од којих скоро половина није ни штампана. И сам своје песме 

није сматрао успелим, нити достојним пажње, чак није волео да га сматрају песником. Ипак, његови 

стихови су заживели у народним попевкама, корачницама и тугованкама. Песме „Радо иде Србин у 

војнике―, „Opao кликће са висине―, „Ти плавиш зоро златна―, „Радуј се млада нево― (што су 

заправо први стихови само најпознатијих) сачињавали су велики део 

музичког репертоара војвођанских Срба, који се могао чути приликом њихових борби, светковина и 

туговања. Заправо су се његове песме толико певале, да су му приписиване и оне песме које он није 

написао. С друге стране, многа његова песма већ давно није носила његово име, ослободила се свега 

личног и потврдила своју вредност и на поселу, и у кафани, и под прозором девојке. 

Радо иде Србин у војнике 

Године 1857. написао је песму „Моји јади― која почиње познатим стиховима „Ах кад тебе љубит не 

смем, / другу љубит нећу ја―. После смрти супруге у четрдесетој години престао је да пише стихове и 

посветио се културном, просветном и политичком раду. Међу последњим стиховима које је написао су: 

„Кад ми Ленке моје нема, / нек и песме нема више―. 

Од почетка 21. века у Панчеву се сваке године одржава манифестација „Дани прота-Васе― 

у организацији Српске православне парохије Панчево, у порти Успенске цркве где је Васа Живковић 

некада био свештеник. 

Историја српске књижевности 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Књижевност  
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Opao_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%9B%D0%B5_%D1%81%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Приповетка • Новела 

Жанрови 

Епика • Лирика • Драма 

Романса • Сатира 

Трагедија • Комедија 

Трагикомедија 

Медиј 

Перформанс (представа) •Књига 

Технике 

Проза • Стих 

Историја и спискови 

Основне теме • Књижевни појмови 

Историја • Савремена историја 

Књиге • Писци 

Књижевне награде • Песничке награде 

Расправа 

Критика • Теорија • Часописи 

Историја српске књижевности (према Јовану Деретићу) 

 Српска народна књижевност 

 Српска народна проза 

 Српска народна лирика 

 Српска народна епика до Вукових записа 

 Класична редакција српске народне епике 

 Српска средњовековна књижевност (средњовековна књижевност) 

 Почеци српске књижевности (10 - 12. век) 

 Српска књижевност епохе Немањића (13. век - 1389) 

 Позни средњи век у српској књижевности (1389 - 1459) 

 Српска књижевност под Турцима (1459 - 1537) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Lirika
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%86%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1389
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1389
http://sr.wikipedia.org/wiki/1459
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1459
http://sr.wikipedia.org/wiki/1537


 Барок у српској књижевности (барок) 

 Последњи процват старе српске књижевности 

 Рускословенско доба у српској књижевности 

 Класицизам у српској књижевности 

 Доситеј Обрадовић 

 Српска књижевност Доситејевог доба 

 Сентименталистичка и класицистичка поезија у српској књижевности 

 Предромантизам у српској књижевности (предромантизам) 

 Српско песништво од неокласицизма ка романтизму 

 Стварање оригиналне српске драме 

 Романтизам у српској књижевности (романтизам) 

 Српски романтизам 40-их година 

 Српски романтизам омладинског доба 

 Реализам у српској књижевности (реализам) 

 Рани реализам у српској књижевности 

 Критички реализам у српској књижевности 

 Српско песништво у доба реализма 

 Српска драма у доба реализма 

 Сазревање критике у српској књижевности 

 Модерна у српској књижевности (модерна) 

 Критика српске модерне 

 Српска парнасо-симболичка поезија 

 Лирски реалисти српске модерне 

 Српска постреалистичка проза 

 Авангарда у српској књижевности (авангарда (уметност)) 

 Експресионизам у српској књижевности 

 Надреализам у српској књижевности 

 Нови реализам у српској књижевности (нови реализам) 

 Социјална литература у српској књижевности и формирање књижевне левице 

 Традиционална литература у српској књижевности 20. века 

 Иво Андрић 

 Српска комунистичка књижевност Другог светског рата 

 Постмодерна у српској књижевности (постмодерна) 

 Српска постмодерна проза 

 Српска постмодерна поезија 

 Српска постмодерна драма и сатира 

 Српска постмодерна књижевна критика и историја књижевности 
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Стара српска књижевност 

 

Мирослављево јеванђеље 

Стара српска књижевност
1
 обухвата дела српске оригиналне и преводилачке књижевности настала у 

периоду од почетака српске писмености у 9. веку до преовлађивања барока у српској књижевности у 17. 

веку. 

Развој српске књижевности почео је у 10. веку углавном преводилачким радом са грчког језика преко 

кога су прихваћени различити сакрални текстови хришћанске вере. Самостално стваралаштво у српској 

књижевности почиње књижевним стваралаштвом светог Саве да би се у каснијим вековима формирала 

под различитим књижевним и ванкњижевним утицајима (литургијска реформа с почетка 14. века, 

исихастичка духовност, Косовска битка и слично). Српска књижевност се уклапала у византијску 

поетику што значи да је од ње преузела систем жанрова и идеологију књижевног делања, али је и поред 

тога остварила високе домете уметничког стварања. Због политичких и друштвених околности у којима 

је живео српски народ, стара српска књижевност је трајала све до 17. века уз постепено преовлађивање 

барокних елемента у српској књижевности. 

Садржај: 

Периодизација 

Историја 
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Почеци српске књижевности 

13. век 

Под утицајем Свете горе (1300—1389) 

Под утицајем Косовске битке (1389—1427) 

1427—1459. годинa 

1459—1537. година 
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Изучаваоци и издања 

Напомене 

Библиографија 

Литература 

Референце 

Препоручена литература 

Периодизација 

У прегледима српске књижевности предлагане су различите периодизације њене историје, у зависности 

од општих схватања која су преовладавала у неком периоду, као и од става и знања о историјским 

оквирима у којима се она развијала.[1] Тако Павле Поповић у књизи Преглед српске 

књижевности (Београд, 1909) стару српску књижевност посматра као статичну појаву, јединствену 

целину без временских преламања и унутрашњег развоја. [2] Периодизације у правом смислу речи код 

њега и нема, већ се само жанрови посматрају посебно, а и они као непромењиви ентитети. Драгољуб 

Павловић је био први који је у своја два рада указао на унутрашњу динамику у развоју старе српске 

књижевности.
2
 Његов став у односу на стару српску књижевност заснивао се на тада преовлађујућем 

гледишту да је историјско-материјалистички концепт феудализма као друштвено-економске формације 

био искључиви оквир развоја свих историјских појава, па тако и књижевности. Подела средњег века на 

ранофеудално доба, доба развијеног феудализма и доба пропадања феудализма пренета је и на историју 

српске књижевности која је подељена на доба настанка и првобитног развоја (9—12. век), доба пуног 

развоја (13. и 14. век) и доба опадања (све до 18. века). Нешто измењену, али у основним поставкама 

исту периодизацију предлагао је и Ђорђе Сп. Радојчић.
3
 Радојчић је стару српску књижевност поделио 

на четири периода: ранофеудално (од почетка до краја 12. века), феудално (од 12. до краја 15. века), доба 

робовања под Турцима (од 15. века па до последњих година 17. века), доба велике сеобе Срба у средње 

Подунавље (од краја 17. века). Схему коју је предлагао Павловић, Радојчић је проширио уношењем 

неких регионалних особености у развоју књижевности. Овакво гледиште на књижевност проистицало је 

из става да је та књижевност уско повезана и условљена постанком и развојем феудалних држава и 

феудалног друштвеног поретка, да је она морала бити тенденциозна тј. да је имала за циљ да 

уфеудалном друштву изграђује и учвршћује […] оне основне назоре, друштвене, политичке и моралне од 

којих је зависио опстанак и напредак феудалне државе и феудалног друштвеног поретка. [3] 

Овакве периодизације старе српске књижевности критиковао је Димитрије Богдановић.
4
 Он је сматрао 

да механичко преношење периодизације друштвених појава у периодизацију књижевности нема 

упориште у самој књижевности.[4] Богдановић се такође противио посматрању средњовековне 

књижевности као нечег статичног, без слојевитости и унутрашњег развоја.[5] У периодизацији старе 
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српске књижевности коју је предложио Богдановић пре свега су као критеријуми узимани 

културолошки битни моменти (на пример, реформа богослужбеног устава крајем 13. века, уношење 

стиховних пролога у живот манастира, продор исахистичких утицаја у српску духовност). На основу 

критеријума које је установио, Богдановић је издвојио седам периода у историји старе српске 

књижевности: почеци српске књижевности (10—12. век), на путевима самосталног стварања (13. век), у 

знаку Свете горе (1300—1389), после Косова (1389—1427), нова средишта књижевне делатности 

(1427—1459), између традиције и хронике свога времена (1459—1537) и два последња века (16—17. 

век). 

Историја 

Почеци српске књижевности 

Почеци српске књижевности се везују за талас христијанизације из 9. века. Срби су примили 

хришћанство између 867. и 874. године, прво преко контаката које су имали са латинским свештеницима 

из приморских градова, а потом са словенским мисионарима, ученицима Ћирила и Методија. [6] 

Највише се зна о оним њиховим ученицима који су отишли у Бугарску које је прихватио бугарски 

заповедник Београда и послао их у престоницу Преслав. Неки су ту и остали (Константин Презвитер на 

пример) док је већина на челу са Климентом Охридским отишла у Охрид где су вршили живу 

мисионарску и књижевну делатност. [7] Климент је оригиналним књижевним и преводилачким радом 

створио фонд текстова који ће након његове смрти (916) постати основа књижевности на тлу српских, 

македонских а потом и других јужнословенских земаља. [7] О другим Методијевим ученицима који су 

пребегли директно на тло српских и хрватских земаља зна се далеко мање.
5
 [9] [10] Одавде се сигурно 

већ непосредно након 874. ширила глагољска књижевност на теритирије српских земаља али је главни 

правац продора књижевних утицаја био онај из Охрида. [11] За настанак српске књижевности пресудан 

је период од 10. до 11. века, али из тог периода није сачувано готово ниједно дело.[12] О почетном 

фонду српске књижевности суди се на основу млађих преписа у српским рукописима 12—13 века и 

млађих. 

Првобитна словенска књижевност имала је пре свега мисионарску намену и као таква морала се 

прилагодити српској језичкој средини.[12] Словенска књига се тако кретала кроз низ скрипторија од 

Охрида до српских земаља у којима је попримала српске језичке особине.[12] Подручје северно од 

Скопља, ван територије првобитне српске државе, било је зона њеног преношења у којој се остваривао 

стални додир српске средине старословенском књигом.[12] Из овог раног периода сачувнао је изузетно 

мало рукописног материјала. Сматра се да је већина књига уништена у периоду византијске реокупације 

Балкана када је дошло до хеленизације словенске цркве [13]
6
 

Из последњих година 12. века са подручја српских земаља сачувана су два ћирилска рукописа српске 

редакције: Мирослављево јеванђеље, писано око 1185. године и Вуканово јеванђеље из 1197—1199. 

године. И поред оскудног рукописног материјала, није било прекида у континуитету старословенске и 

старосрпске књижевности.[14] Преведена и оригинална старословенска књижевност, углавном из 10. и 

11. века, чинила је основу старе српске књижевности. То су пре свега библијски текстови у различитим 
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изборима (апракоси, перимејници, четворојеванђеља, псалтири, апостоли), литургијска књижевнсот 

преко које је српска књижевност усвојила све византијске песничке жанрове у којима је добила оквира 

за сопствено стварање, хагиографска, пенегиричка и светоотачка књижевност.[15] Српска књижевност 

је у овом периоду примила и значајне полемичке текстове против богумила.[16] Били су присутни и 

апокрифни текстови углавном на тему библијског предања.
7
 

Из овог периода потичу и први трагови самосталног српског књижевног стваралаштва. У Зети је 

настао Летопис попа Дукљанина за који се не може са сигурношћу тврдити да припада словенској 

књижевности. Он представља комбинацију латинских летописа и мартиролошке хагиографије (Житије 

Владимирово које се сматра најстаријим познатим изворним књижевним делом међу балканским 

Словенима). Далеко важнији споменик јеМирослављево јеванђеље из око 1185. године које је доказ 

развијене писарске и калиграфске традиције у Захумљу и готово једини представник зетско-хумске 

школе. Ова школа је извориште свих ћирилских рукописа у Босни од 13. до 15. века. У секцији дијака 

Григорија у Мирослављевом јеванђељу налазе се и први пут забележене особине нове српске 

ортографије, рашког правописа. 

Област између Косова и Риле била је аутохтоно књижевно средиште општег јужнословенског карактера 

још у 10. и 11. веку. Из ње је потицала пустињачко-манастирска књижевност у вези са култовима Ивана 

(Јована) Рилског, Јоакима Соговксог, Прохора Пчињског и Гаврила Лесновског. Њихова житија такође 

чине део фонда старе српске књижевности.[17] 

Рани књижевни утицаји одредили су главни правац развоја српске књижевности све до 

српскословенског барока.[18] Рецепцијом византијске књижевности и редиговањем старословенског 

рукописног наслеђа створена је културна основа за даље српско књижевно стваралаштво.[19] 

 

13. ВЕК 
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Свети Сава, фреска из Краљеве цркве у Студеници 

У периоду формирања самосталне српске државе под првим Немањићима приметне су и нове појаве у 

развоју српске књижевности: утврђена је и нормирана рашка редакција старословенског језика, 

интензивно се развија преписивачка и преводилачка делатност са грчког језика. У 13. веку доћи ће до 

заокруживања развоја два главна жанра у средњовековној српској књижевности: житија и службе. [20] 

Први српски књижевник ове епохе и први оригинални српски књижевник био је свети Сава. [21]
8
 Мотив 

ове књижевне делатности било је успостављање српских православних култова. [22] Прва Савина дела 

била су црквеноправног, некњижевног карактера (Карејски и Хиландарски типик). Свој књижевни 

таленат Сава је показао у својим песничким и житијним саставима. [23] у Хиландарском типику налази 

се кратко житије Симеона Немање које се у свом казивању ограничава само на Симеонов долазак у 

Свету Гору и сажето казивање о његовој смрти. [24] Житије је настало убрзо након Симеонове смрти 

(1199. или 1200. године) и представља кратку житијну белешку којом се фиксира дан спомена 

светитеља. [25] У уводу Студеничког типика из 1208. године пише развијено Житије светог 

Симеонакао ктиторско житије оснивача Студенице. У свом делу Сава се концентрише на мотив 

одрицања у Симеоновом животу. Сава пише житије као очевидац и пратилац, једноставно и без 

реторичности. Опис Симеонове смрти из овог Житија сматра се за најлепше примере старе спрске 

књижевности. [26] Сава је написао и Службу светом Симеону по узору на минејску Службу светом 

Симеону Ступнику. Књижевног карактера је и Савино писмо игуману Спиридону послатог са једног од 

Савиних путовања у Свету земљу. Други писац из ове епохе је Стефан Првовенчани, син Стефана 

Немање [27] Две његове повељеМљетска (између 1195. и 1200) и Друга хиландарска (1200—1202) 

садрже поетске елементе у аренги. [28] Написао је и опширно Житије светог Симеона 1216. године. То 

је по типу византијско опширно житије са свим елементима византијске хагиографије. То је владарско 

житије у коме Немањина владарска дела у теолошком тумачењу заузимају централно место. [29] 

Пролошко житије светог Симеона настало је вероватно између 1227. и 1233. као дело непознатог 

студеничког монаха. У вези са култом светог Симеона је и Хиландарски запис о смрти светог 

Симеона сачуван у кратком Житију светог Саве. 

Култни текстови српских светитеља настајали су у оквиру извесних књижевних кругова (студенички, 

жички, милешевски, хиландарски) да би потом ти текстови вршили међусобан утицај. Култни текстови 

о светом Сави у 13. веку настајали су у Хиландару и Милешеви. [30] Житије светог Саве имало је 

сложен пут развоја. У Хиландару је настало Хиландарско житије светог Саве сачувано у Кратком 

житију настало вероватно непосредно након Савине смрти. Текст је интерполиран у Милешеви где је 

додат део О преносу моштију светог Саве (Милешевска транслација) и са Записом о смрти светог 

Симеона је образовало Кратко житије светог Саве настало око 1240. године.[30] Сва ова дела ушла су 

у генезу Доментијановог Житија светог Саве. [30] Доментијан је саставио нове житијне текстове о 

двојици првих светитеља из династије Немањића — Симеону и Сави. Доментијан је био хиландарски 

јеромонах и духовник а његово књижевно стваралаштво припада искључиво хагиографском жанру.[31] 
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Током грађанског рата између Стефана Немањића и Вукана Србија је била тешко опустошена. О 

последицама тих пустошења сведочи Доментијан: 

[…] После њих дође други иноплеменик звани глад, гори од преминулих, и сатвори свој плен већи од 

првог, никако не волећи род наш—без стреле стрељајући, без копља бодући, без мача секући, без палице 

убијајући и просто рећи без ногу гонећи, без руку хватајући, без икаков оружја ходећи и толика тела 

полажући мртва […] Због грехова наших ни гробари их не могаху покопати, само их у житне рупе 

једва смештаху. 

наведено према: Доментијан изабрао Васко Попа приредио Ђорђе Трифуновић, Београд 1963, 91. 

Доментијанова житија грађена су узвишеним реторичним стилом са бројним библијским и 

патристичким реминисценцијама. Као основ за писање Житија светог Саве Доментијану је послужило 

кратко житије, непосредна сазнања која је имао као Савин ученик, још увек живо предање о Сави као и 

можда још неки непознати писани извор. [32] Житије је написао 1243. или 1254. године у Карејској 

испосници по жељи краља Уроша I. Доста касније по налогу истог владара Доментијан је 

написао Житије светог Симеона а као књижевни извор користио је своје раније дело, књижевно дело 

Стефана Првовенчаног као и Слово о закону и благодатимитрополита Илариона Кијевског. Оба 

Домантијанова житија имају исте стилске одлике. [33] а обједињена су и истоветним идеолошким 

настојањима да буду житија зачетника српске средњовековне духовности. Житијној књижевности о 

светом Сави припада и пролошко житије светог Саве чији аутор није познат. Старија редакција овог 

житија настала је убрзо након Савине смрти и имала је удела у формирању Савиног култа. Друга група 

култних текстова који се односе на светог Саву била је служба светом Сави која је имала сложени 

развојни пут у оквиру милешевског књижевног круга. [34] Крајем 13. и почетком 14. века ова служба 

била је замењена потпуно новом, хиландарском, Теодосијевом службом. Сви текстови који су улазили у 

оквир службе светом Сави ослањали су се на строге каноне византијског литургијског стваралаштва али 

је у њима био присутан однос према светом Сави као према свом светитељу и свест о Сави као 

заштитнику отачаства. 

Заокруживањем циклуса житијних текстова и служби о светом Сави и Симеону дошло је до 

осамостаљивања и изграђивања главних родова српске средњовековне књижевности. За период 13. века 

карактеристичан је и развој српских књижевних центара на Светој гори који ће у доброј мери обележити 

њен даљи развој. 

Под утицајем Свете горе (1300—1389) 

Период с краја 13. и почетка 14. века донео је велике промене у српском друштву и држави што је било 

резултат пре свега ширења на југ и чвршћег повезивања са византијским културним средиштима у 

Македонији. Консолидација цркве и литургијска реформа с почетка 14. века биле су још један важан 

чинилац у развоју српске књижевности.[38] Промене у богослужбеној пракси отпочеле су још у време 

светог Саве.
9
 Литуријска реформа извршена је у вези са превођењем текстова византијске сакралне и 
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друге књижевности.[39] У српским скрипторијима у првој половини 14. века била је изведена ревизија 

стаословенских превода главним богослужбених текстова.[39] 

Разноврска књижевна збовања овог периода оличена су у делу хиландарског монаха Теодосија.[40] 

Његов главни допринос је велики број сасвим нових текстова у српској књижевности који су сви 

укључени у реформисан литургијски живот српске цркве.[41] Он је српској књижевности допринео и 

проширивањем система жанрова али и као оригинални писац са истанчаним осећајем за уметничко 

стваралаштво.[41] Теодосије је писао житија, похвале, службе и каноне. Неки од његових текстова су 

први одговарајуће врсте у српској књижевности а три његова главна дела Житије светог Саве,Служба 

светом Сави и Служба светом Симеону представљају коначну етапу у развоју одговарајућих жанрова. 

Теодосијево дело се значајно стилски разликује од ранијег Доментијановог дела јер је код њега 

присутно експресивно излагање које подсећа на нарацију иако је дело грађено по строгим правилима 

хагиографског жанра.[42] Психолошка посматрања дошла су до изражаја у Теодосијевом делу Житије 

Петра Коришког (око 1310). Теодосијева песничка дела су у потпуности литургијски мотивисана и у 

складу са јерусалимског богослужбеном праксом. Његова Служба светом Симеону заменила је 

Савину Службу из 13. века а Служба светом Сави све раније службе. За Теодисија је карактеристично и 

обједињавање култних текстова посвећених Симеону и Сави. 

Инок Исаија, српски монах на Светој гори, преводилац дела Псеудо-Дионисија Ареопагита и 

књижевник оставио је у запису упечатљиво сведочанство о стању у српским земљама након Маричке 

битке: 

А књигу ову светог Дионисија, велим, у добра времена почех, када Света гора рају подобно цветаху, 

[…] а сврших ту у најгоре од свих злих времена[…] А по убијању мужа овог храброг деспота Угљеше 

просуше се Измаиљћани, и полетеше по свој земљи, као птице по ваздуху, и једне од хришћана мачем 

клаху а друге у ропство одвођаху. А оне који су остали смрт прерано поже. […] Авај, јадан призор би да 

се види. Оста земља од свих добара пуста: и људи, и стоке и других плодова. Јер не би кнеза, ни вође, ни 

наставника међу људима ни да их избавља ни да спасава, но сви се испунише страхом измаиљћанским, и 

срца храбра јуначких људи у најслабија срца жена претворише се. У то време и српске господе седми, 

мисли, род крај прими. И уистину тад живи оглашаваху за блажене оне који су раније умрли. И верујте 

ми не ја, који сам незналица по свему, но и онај премудри међу Јелинима Ливаније не би могао писањем 

представити нужду која постиже хришћане западних крајева. 

наведено према М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989, 220. 

Поред Теодосија, књижевно стваралаштво 14. века обележава и зборник Житија краљева и 

архиепископа српских, познат и као Данилов зборник по свом главном творцу, архиепископу Данилу II. 

Главни разлог настанка овог зборника је потреба за стварањем литургијских текстова за српске 

светитеље-краљеве и архиепископе.[43] Данило II био је истакнута личност у српској цркви 14. века а 

као писац оставио је 6 житија и две службе.[44] У структури жанра житија Данило је донео значајне 

новине. До њега су српска житија била или изразито кратки текстови који су били део типика или 

изразито дуги текстови, као дела Доментијана и Теодосија.[45] Данилова намера је била да састави 
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српски пролог или зборник релативно кратких житијних текстова. За њега је карактеристично и 

усложњавање унутрашње структуре житија уклапањем већег броја различитих жанрова. У његовом 

стваралаштву приметни су утицаји исихастичке духовности.[46] Код првог Даниловог настављача 

приметан је спој Даниловог стила и Теодосијеве експресивности.[47] Данилов зборник први његов 

настављач је допунио житијима Стефана Дечанског, краља Стефана Душана и архиепископа Данила 

II.[47] Други настављач је унео кратке житијне белешке о првим српским патријарсима Јоаникију, Сави 

и Јефрему. 

За српску дипломатику карактеристичне су књижевно формулисане аренге (уводни делови повеља). У 

њима се износила духовна мотивација чина који се повељом санкционисао. Књижевни елементи 

приметни су већ код најранијих сачуваних српских повеља да би овај начин изражавања неговали 

готово сви каснији владари из династије Немањића. 

Педесетих и шездесетих година 14. века присуство исихастичких утицаја у српској књижевности још се 

непосредније осећао.[35] Код тројице истакнутих стваралаца непосредно се осећа овај утицај: Јефрема, 

Силуана и инока Исаије. Монах Јефрем (српски патријарх 1375—1379, 1389—1392) створио је обимно и 

оригинално песничко дело. Књижевним стваралаштвом бавио се вероватно током свог боравка у Пећи 

(1355—1371). Написао је три канона (Христу, Богородици, За цара) и 180 осмогласних стихира. Све 

његове песме прожете су исихастичким мотивима (борба против страсти, дубок доживљај грешности, 

строго и трајно самопосматрање). Од Силуана су сачувани стихови за Пролошко житије светог Саве и 

збирка писама Епистолије кир Силуанове која представља редак пример старе српске епистоларне 

књижевности.[36] Сва његова дела повезује идеја о људској пролазности и трајним вредностима 

божанске љубави. По песничком стваралаштву из овог периода познати су и Григорије Рашки и Јаков 

Серски. Инок Исаија био је вишестрана личност српске средњовековне историје: писац, преводилац и 

дипломата. На Светој гори је 1371. превео дела Псеудо-Дионисија Ареопагита. Овај његов рад имао је 

утицаја на каснију српску књижевност и уметност. Сведочанство о овом раду Исаија је оставио у 

једном запису у коме на драматичан начин приказује стање у српским земљама након Маричке 

битке.[37] 
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Под утицајем Косовске битке (1389—1427) 

 

Деспот Стефан Лазаревић, српски владар и 

књижевник. Владао је Србијом у тешким 

временима након Косовске битке а такође је 

био и талентовани књижевник. 

Најзначајније његово дело је Слово љубве. 

У српској књижевности након Косовске битке издвајају се два главна тока: настајање култних текстова 

посвећених кнезу Лазару и преношење наслеђа претходних периода. [48] У стварању Лазаревог култа 

учествовало је више књижевних стваралаца од којих је најзначајнији Данило III (Млађи или Бањски). У 

писању се огледао и пре Косовске битке а кнезу Лазару је посветио четири списа: Похвално слово, 

Службу, Пролошко житије и Повесно слово. [50] Сви ови текстови настали су већ 1391. или 1392. 

године и њихова симболика је изразито мартиролошка. Мартиролошки симболи, којима су прослављани 

рани хришћански мученици, смештени су у аутентичан историјски оквир. Култ кнеза Лазара и Косовска 

битка инспирисали су и друге писце од којих су неки непознати (писци Слова о кнезу Лазару и 

летописног Житија и начелства кнеза Лазара) док су други истакнуте историјске личности (Јефимија и 

деспот Стефан Лазаревић). Јефимија је написала три песничка дела од којих су два посвећени кнезу 

Лазару Мољеније Господу Исусу Христу (1389/99) и Похвала кнезу Лазару (извезена 1402. за Лазарев 

ћивот у Раваници). Мољеније је надахнуто мотивима византијског песника Симеона Новог Богослова 
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док је Похвала у целини изворан песнички састав у коме се преплићу лична и општа трагичност 

историјског тренутка. [51] Посебно место у косовском циклусу заузима дело Андонија Рафаила 

Епактита Похвала кнезу Лазару која се сложеном и реторски развијеном песничком структуром издваја 

од других дела из овог циклуса. Нека од књижевних дела деспота Стефана Лазаревића припадају овом 

циклусу. У питању су плач Надгробно ридање над кнезом Лазаром
10

 и епитаф Натпис на стубу 

косовском. Са делом Андонија Рафаила ово су последњи српски средњовековни списи о Косовском 

боју. 

Познатије Стефаново књижевно дело је Слово љубве, песничка посланица о духовној љубави и љубави 

уопште. Доживљај природе у овом делу означава сасвим нове тенденције у српској књижевности. 

Међу византијским и бугарским избеглицама у Србији које су пристизале још у време владавине кнеза 

Лазара било је истакнутих књижевних стваралаца. На падинама Кучаја и Хомољских планина налазила 

се велика колонија Синаита (калуђера-исихаста) међу којима су се истицали Ромил и Григорије. После 

Ромилове смрти 1376. године у Србију долазе неки његови ученици а један од њих, Григорије Синаит 

Млађи, написао јеЖитије преподобног Ромила док је грчки монах Јоасаф написао Службу преподобном 

Ромилу. Преводом ова два текста на спрски језик Ромилов култ је уведен у српску средину. Монашком 

кругу стваралаца припада и Марко Пећки, творац Житија и службе патријарху Јефрему као и Службе 

архиепископу Никодиму. Монашко-исихастичке идеје нарочито су присутне у делу Григоријa Цамблакa . 

Цамблак је у Србију прешао из Молдавије за време владавине деспота Стефан Лазаревића где је постао 

игуман манастира Дечана. Био је веома учен и творац бројних књижевних дела која су ушла у састав 

старе српске, бугарске и руске литературе. [52] За српску књижевност значајна су му делаЖитије 

Стефана Дечанског, Служба Стефану Дечанском и Слово о преносу моштију свете Петке. [53] У 

Григоријевом Житију Стефан Дечански је приказан као владар-мученик који је то од рођења до смрти. 

У последњим деценијама 14. века у српској књижевности јављају се нови историографски 

жанрови летописи и родослови. Први српски родослов настао је у вези са краљевским крунисањем 

Твртка I Котроманића 1377. године у Милешеви а имао је за циљ да покаже легитимност овог чина. 

Касније је доживео неколико редакција. Српски летопис настао је 50-их или 60-их година 14. века под 

снажним утицајем византијске хронографије. За развој српског летописа посебно је био значајан 

превод Хронике Георгија Амартола. У другој четвртини 14. века Хроника је преведена у Бугарској 

(Летовник) а бугарски превод је прилагођен српском језику 1347/48. године по налогу цара Стефана 

Душана. [54] Летовник се завршавао кратким резимеом под насловом Сказаније кратко од Адама до 

данас. То Сказаније је прерађено и допуњено у Србији 50-их година 14. века са засебним 

додатком Житије и житељество краљева и царева српских, који по коме и колико царева. Тај додатак 

био је језгро за све касније летописе. За развој српске историјске свести у 14. и 15. веку значајна је 

била Хроника Јована Зонаре. Преведена је на српски још за време владавине краља Милутина али је 

деспот Стефан Лазаревић из Хиландара наручио нови препис који је израдио Григорије Хиландарац. Он 

је том приликом Зонару допунио према Старом завету и Амартолу. 
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1427—1459. годинa 

Монахиња Јефимија, живела је у време након Маричке битке. Поред државне, њу је задесило и више 

личних трагедија. У своје књижевно стваралаштво она је пренела како општу тако и личну трагику. 

Од прљавих усана, од мрскога срца, 

од нечистог језика, о Христе мој, 

и не одгурни мене, рабу своју, 

ни јарошћу твојом, господе, 

изобличи мене у часу смрти моје, 

ни гневом твојим казни мене 

у дан доласка твога, 

јер пре суда твога, господе, 

осуђена сам свешћу мојом; 

ниједна надежда није у мени 

за спасење моје, ако милосрђе твоје 

не победи множину безакоња мојих… 

Одломак из Тугe за младенцем Угљешом 

У последњим деценијама српске средњовековне државе мењају се географска средишта књижевне 

делатности. Нови центри постају Београд Стефана Лазаревића, Смедерево Бранковића и Ново Брдо. [55] 

Долази до промене и у систему жанрова где се хагиографија испуњава правим историографским 

садржајем. Појављивање превода појединих античких аутора указује на својеврсни хуманизам у овом 

периоду развоја старе спрске књижевности. [56] 

Константин Филозоф је најистакнутија личност овог периода српске књижевности. Рођењем Бугарин у 

Србију је пребегао 1410. године. Два његова дела значајна су за српску књижевност: Сказаније о 

писменима и Житије деспота Стефана. [57] Сказаније о писменима је обиман граматички састав 

настао између 1423. и 1426. у коме аутор покушава да да програм једне темељне правописне реформе. 

Много значајније је Житије деспота Стефана настало између 1433. и 1439. по налогу патријарха 

Никона. Иако припада житијном жанру дело је по својој структури доста специфично, са већим бројем 

хуманистичких елемената. [58] Константин је склон примени византијским реторских фигура и облика и 

употреби необичних литерарних конструкција (акростиха на пример). Житије се завршава плачом у 

коме се оплакује деспот Стефан. Својим књижевним делом Стефана је ожалио и поп Влкша (Вукша) 

епитафом на спомен камену у Црквинама. Непознати Смедеревски беседник написао је (а вероватно и 

изговорио у виду надгробног говора) плач посвећен деспоту Ђурђу Бранковићу. По речима Димитирја 

Богдановића овај плач је прожет истинским болом у коме се наслућује мрак који пада на целу Српску 

земљу. [59] Смедерево после враћања Београда Угрима постаје значајно средиште књижевног стварања 

[60] што су били и манастири браничевског краја где је радио и Инок из Далше. Падом Смедерева 1459. 

завршено је деловање овог српског књижевног круга. [61] 
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Друго значајно књижевно жариште била је Зета. Развој књижевне делатности у зети везује се за јачање 

веза Зете са Светом гором и за деловање Јелене Балшић, кћери кнеза Лазара. Јелена Балшић је последње 

године живота (1435—1443) провела као удовица у манастиру Св. Богородице на скадарском острву 

Горици. Из овог периода сачувана су три њена писма са духовником Никонон Јерусалимцем. [62] у 

Јелениној преписци присутно је велико теолошко знање и дубоко проживљавање верског идеала. [63] 
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Зборник Владислава Граматика, чува се у библиотеци ЈАЗУ у Загребу. 

Из Новог Брда, значајног рударског и трговачког средишта, или из његове околине потицала су тројица 

српских књижевника Владислав Граматик, Димитирје Кантакузин и Константин Михаиловић. [64] 

Владислав Граматик био је познавалац целокупне српске књижевне традиције, текстолог и преписивач а 

мање самосталан књижевни стваралац. Био је изузетно плодан писар а своје обимне кодексе писао је са 

пажњом научника. Сачувани зборници Владислава Граматика обухватају 4300 страна са око 250 

различитих текстова. [65] Само један спис је његово оригинално дело Слово о преносу моштију Ивана 

Рилског (Рилска повест) који је био додатак Јевтимијевом житију овог свеца. Димитрије Кантакузин био 

је оригиналан књижевник који је оставио дела разних жанрова. Његов Канон о повратку моштију Ивана 

Рилског настао је готово истовремено када и Рилска повест [66] Владислава Граматика и није нарочито 

успешно дело одк је Песма Богородици значајно песничко остварење. У питању је дугачка песма од 77 

строфа са по четири стиха јединственог жанра у старој српској књижевности. Жанру похвале припадају 

два Димитријева дела Похвално слово великомученику Димитирју и Похвала светом Николи. Веома је 

опширна његова Посланица свештенику и доместику кир Исаији. У овом писму дошли су до изражаја 

сви морални и духовни проблеми епохе. Написао је и једно житије Ивану Рилском којим је заокружен 

циклус култних текстова о овом светитељу. И у последњем периоду српске средњовековне државе 

активни су стари књижевни центри, манстири на Косову и Метохији. Тако у Дечанима настају Параклис 

Стефану Дечанскоми Стихире светом краљу које је написао монах Јосиф. 

Поред духовне у овом периоду су присутни и различити текстови световне књижевности. Они се често 

називају романи а у питању су мање или дуже приповести преведене са италијанског, латинског или 

грчког језика још у 13. и 14. веку а која се нарочито преписују у 15. веку. Прераде позноантичких дела 

као што су Александрида и Роман о Троји или витешке повести као што су Триштан и Ижота (Тристан 

и Изолда) и Бово од Антоне показују разгранате културне везе српских земаља са јужном Италијом које 

су оствариване углавном преко Дубровника и западном Европом. Порекло Александриде није најјасније 

али је по свој прилици комбинација западноевропског и грчког превода. [67] Источног су порекла разни 

списи преко којих се српска средина упознавала са источњачком и хеленистичком филозофијом. Међу 

њима су биле и збирке изрека разног порекла. Посебно је популарна била збирка Пчела настала још у 

Византији и која је обухватала низ изрека античког, библијског или патристичког порекла. Велику 

популарност имао је и Физиолог, хеленистички спис из 2. века нове ере,морализаторске садржине, на 

српски језик преведен као Слово о ходећим и летећим створењима. Бројни описи стварних и 

фантастичних животиња били су честа инспирација многим ументицима средњовековне Србије. 

1459—1537. година 

У српској култури и књижевности након пада Смедерева 1459. преовлађивала су есхатолошка схватања 

која су у тешкој политичкој ситуацији проналазила предсказање за крај света.[68] Без обзира на ово 

српска књижевност након пада Деспотовине настојала је да објасни збивања и превазиђе трагедију 

истицањем оних вреднсоти којима је византијска и православна цивилизација тежила као према општим 

вредноситма. [69] 
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У овом и у каснијем периоду нарочито се развија и раније присутна књижевност записа. Записи су 

кратке белешке углавном на празним местима у књигама преко којих су саопштаване најраазличитије 

поруке. Настали су као израз потрбе да се остави сведочанство о судбини појединца и народа. Другу, 

сличну групу, текстова чине натписи који су такође разноврсне садржине али углавном кратки и без 

веће књижевне вредности. Међу њима се издвајају епитафи на стећцима у Босни, често духовите 

садржине. 

Из периода последњих година Српске деспотовине и првих година турске власти издваја се дело 

Константина Михаиловића из Островице крај Новог Брда који је написао Јаничарове успомене. 

Заробљен је приликом турске опсаде Новог Брда 1455. а потом је као јаничар учествовао у низу похода 

Мехмеда II Освајача. Године 1465. заробила га је угарска војска приликом оспаде Звечаја у Босни. У 

Угарској је ослобођен па је ступио у службу Стефана и Дмитра Јакшића а затим деспота Јована 

Бранковића. Своје Успомене написао је као историјско-политички меморандум намењен пољском краљу 

Јану Олбрахту и можда угарском краљу Владиславу II.[70] Текст успомена на српском језику није 

сачуван већ само низ пољских преписа. Тенденција дела је изразито прохришћанска и просрпска. [71] У 

њима је детаљно изнет програм хришћанског, европског рата против Турака. Дело доноси низ података 

о турским обичајима, вери, ратној вештини и карактеру док је у историјским подацима прилично 

непоуздан.[72] Код Константина је приметан смисао за трагично и епско у чему се осећа утицај народне 

књижевности.
11

 Народна и висока црквена књижевност паралелно су се развијале, међусобно утичући 

једна на другу. Код њих су често била присутна различита тумачења истих догађаја
12

 али су имале исти 

циљ — неговање историјске свести и успомене на српске владаре. 

Током 15. и почетком 16. века оживела је висока црквена књижевност у Сремској деспотовини, новом 

српском културном средишту. [73] Ту је настао низ хагиографских и химнографских дела о сремским 

Бранковићима. Житија сремских Бранковића одликују се вискоком реториком и сложеном унутрашњом 

структуромм тј оним квалитетима карактериситчним за српску књижевност 13. и 14. века. [74] Сва 

житија сремских бранковића су кратка и њима није посвећено ниједно опширно житије. Средишња 

идеја ових списа је сабирање растуреног народа. [75] 

Српска књижевност овог периода утицала је на српски народ на широком простору. Њен далек одјек су 

текстови софијског књижевног круга у 16. веку. Дела овог стваралачког круга припадају колико српској 

толико и бугарској књижевности. [76] Најистакнутији њен представник је Поп Пеја које је 1515. био 

сведок мучеништва Ђорђа (Георгија) Кратовца кога су Турци спалили када је одбио да се потурчи. [77] 

Пеја је написао Службу иМученије Ђорђа Кратовца. Оно истовремено представља полемички текст 

против ислама. [78] 

Српски књижевници у нестабилним временима напуштају своју земљу и одлазе чак у Русију. 

Најзначајнији међу њима је Пахомије Србин. У Русију одлази са Свете горе око 1430. године. У 

Тројице-Сергијевом манастиру крај Москве а једно време и у Новгороду развио је богату књижевну 

делатност. [79] Прерадио је већи број ранијих руских житија а сам је написао читав низ песничких и 

хагиографских дела од којих су самосталнаЖитије Кирила Бјелозерског (1462) и Житије архиепсикопа 

новгородског Јевтимија (1458). Један је од најплоднијих писаца старе руске књижевности. [79] У руској 
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средини радио је и српски књижевник Лав Аникита Филолог а у српској Руси дијак Јелисеј, Андреј 

Русин и Гаврило Мстиславич. 

Српски историогрфски списи родослови и летописи доживљавјау у овом периоду нове редакције 

углавном проширивањем ранијег садржаја новим подацима. 

Велики значај имала је и појава штампарија у српској средини крајем 15. века. Прву српску штампарију 

основао је Ђорђе Црнојевић на Цетињу 1493. године. Прва књига Октоих првогласник штампана је 

1493/94. године. Цетињска штампарија брзо је замрла али је штампање српских књига настављено радом 

Божидара Вуковића у Венецији, браће Љубовића у Горажду и у низу малих манстирских штампарија. 

Оснивачи првих српских штампарија имали су и сами књижевних склоности. 

Последња два века 

Српска средњовековна књижевност наставила је да живи кроз читав 16. и 17. век. У последња два века 

свог постојања она није излазила изоквира традиционалних жанрова и средњовековне поетике. [80] 

Најчешћи вид књижевног стваралаштва у овом периоду је преписивање а самостално стваралаштво је 

много ређе. Стагнација у књижевном развоју у односу на европске књижевне токове била је последица 

тешких политичких прилика у којима се српски народ нашао. [81] 

Штампарска техника присутна у српској средини већ с краја 15. века није имала већи значајн у овом 

периоду. Најдуговечније су биле српске шпампарије у Венецији док су оне у границама турске државе 

биле далеко кратковечније и мање продуктивне. Пећка патријаршија која је обновљена 1557, вероватно 

због тешких материјалних прилика, није организовала ниједну штампарију. На њеној територији и у 

овом периоду био је присутан преписивачки рад.[82] Раширеност писарских радионица на територији 

коју је насељавало српско становништво била је и у овом периоду прилично велика. [82] Најплоднију 

писарску продукцију имали су, ипак, светогорски центри. Као плод ове делатности јављају се и 

самостални књижевници као што је генадије, хиландарски јеромонах, који је напсиао Службу Петру 

Атонском. Као писар посебно се истицао карејски монах Аверкије који је за собом остаивио опус од 

неколико кодекса а сваку књигу је писао поредећи је са седам или осам други рукописа. 

У овом периоду ојачале су књижевне везе са Русијом које су пратиле политичке везе српске цркве са 

руским царевима почев од времена цара Ивана IV Грозног.[83] Српски монаси доносили су из Русије 

(прво из Кијева апотом из Москве) штампане књиге. Тиме је надокнађиван недостатак у раду српских 

скрипторија и штампарија.
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 У овом периоду своју делатност наставља бугарско-српска софијска 

књижевна школа у оквиру које је стварао Матеј Граматик, писац Житија Николе Софијском (између 

1555. и 1564) кога су Труци убили када је одбио да се потурчи. Службу Николи Софијскомнаписао је 

софијски или кратовски писар Андреја. [84] 

Традиција српске средњовековне књижевности настављена је у чистом облику у области Старе Србије, 

у главним центрима српске средњовековне културе. Истакнути сликар и писац 16. века је Лонгин. 

Пајсије Јањевац (патријарх српски 1614—1647) припада овом кругу старе српске књижевности и њен је 
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последњи изданак. Пажљиво се старао о српском рукописном наслеђу и многи рукописи су сачувани 

захваљујући његовом раду. Своје књижевно дело посветио је двојици српских средњовековних владара 

који до тада нису имали култне текстове — Стефану Првовенчаном (монаху Симону) и цару Урошу. 

Написао је Службу преподобном Симону, пролошко Житије Симоново и Службу и Житије цара 

Уроша. У Житију цара Уроша приметни су извесни барокни елементи. Централно казивање — 

Урошева мученичка смрт од руке краља Вукашина — легендарног је карактера. У ово време српски 

родослов доживљава своју последњу редакцију као Родослов Јакшића. Делом патријарха Пајсија период 

старе српске књижевности је завршен. 

Поетика и жанрови 

Поетика старе српске књижевности одређена је законима византијске естетике и поетике. [85] Однос 

према књижевности био је као према свакој другој уметности — она је пре свега у служби 

неуметничких, идеолошки постављених циљева. Идеали српског, као и византијског књижевника, били 

су ученост, доброчинство и служење култу — ова три елемента нису увек успешно остваривана. Писана 

реч имала је кључно место у култу тако да је писање схватано као подвиг. [86] Такође средњовековни 

стваралац верује у начело инспирације, тако да ауторство у моденром смислу речи није постојало. 

Византијске, тако и поетика старе српсек књижевности, уместо на ауторском принципу инсистира на 

жанру, уместо на индивидуалном изразу нас топику и књижевну етикецију. [87] 

Идеја тоталитета прихваћена из византијске поетике услоила је остале законе књижевног стварања у 

средњовековној Србији. [88] Књижевност је схватана као једна целина па су свижанрови међусобно 

повезани као и сви текстови у оквиру појединих жанрова. Узвишена реторичност као одлика 

византијске средњовековне књижевности била ј нарочито пристна у српској средњовековној 

књижевности као стил плетенија словес (плетење речи или речима). 

Систем жанрова старе српске књижевности био је веома сложен. Поезија и проза нису јасно раздвајане 

па је подала жанрова на ове категорије само условна док једна цела група представља мешовиту 

категорију између поезије и прозе. Један од основних прозних жанрова 

је житије илихагиографија (живопис светог). Главна функција житија, и поред регионалних и 

националних особености, је учвршћивање појединог култа. Зато су биографски подаци са становишта 

житијног жанра од споредне важности. [89] Житију је сличан жанр повести који се карактерише живим 

и маштовитим приповедањем о историјским догађајима или легендама. Са повешћу је повезано 

сказаније, мада овај назив могу да носе и научни трактати (на пример Сказаније о писменех Црнорисца 

Храбра из 10. века). Типичан прони жанр је слово, говор или проповед. Слова светих отаца сакупљана 

су у нарочите зборнике формиране по различитом критеријуму. Епистоларној књижевности припада 

жанр посланица у коме до изражаја долази етикеција, важна особина средњовековне поетике. 

[90] Повеље су сложен жанр средњовековне књижевности. Иако су у питању правне исправе у њима 

могу да се налазе два књижевна жанра—нарација и аренга. У српским аренгама, за разлику од 

византијских, присутни су многи песнички елементи и посебно слажан утицај псалама у њиховом 

форимирању. У преводној српској књижевности присутан је жанр виђењаили откривења. Српска 

средњовековна историографија обухватала је жанрове родослова и летописа, оба настала под утицајем 
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византијске историографије. Песнички жанрови се углавном могу сврстати у литургијско песништво, 

химнографију. У византијскм духовном песништву пресудна је била улога књижевне традиције, 

предања. Главни, веома сложен, жанр литургијског песништва била је служба. Три основна песничка 

жанра из којих се састоји служба су тропар, стихира и кондак. Прелазни жанрови између прозног и 

песничког били су похвала, плач и молитва. Сви ови жанрови били су присутни у старој српској 

књижевности. [91] 

Језик 

Књижевни језик старе српск књижевности није био и народни језик. [92] то значи да је у српској 

средњовековној култури била присутна диглосија (двојезичност). Особине народног језика продирале су 

у писани кроз извесна фонетска и ређе морфолошка одступања у књиженвом језику. Старословенски 

језик Ћирила и Методија није био говорни језик ниједне словенске групе. Тај нови језик имао је 

двоструки циљ — приближавање Словенима хришћанских сакралних текстова а са друге стране 

приближавање Словена хришћанској култури и духовности. [93] Са овим циљевима старословенски 

језик је грађен на структуралним основама коине језика тако да је на располагоа огромним изражајним 

средствима. [93] 

Особине српског народног језика које су утицале на српску редакцију старословенског језика омогућиле 

су везу између књижевног текста и читаоца (слушаоца). Српско читање претварало је старословенски 

текст у српски. Лексика је у удогм времнском периоду представљала други правац посрбљивања 

старословенског. [94] Због овога српска редакција старословенског и поред тога што није била говорни 

језик сматрана је за свој а не за страни језик. Однос према другим редакцијама старословенског био је 

као према другим језицима с тим што је степен разумевања варирао.
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Различите ортографије 

старословенског биле су на различитом ступњу блискости са српском народном језичком средином. 

Најстарија српска правописна школа зетско-хумска која је била много ближа старословенском 

правопису од рашке правописне школе преовлађујуће у српској књижевности 13. и 14. века. Рашка 

ортографија била је доста блиска српској језичкој средини и све касније ортографске школе су тежиле 

ка вишем ступњу уопштавања (ресавска школа у Србији i јевтимијевска у Бугарској). Ове уопштавајуће 

тенденције нису преовладале у српској књижевности већ је паралелно постојала традиција рашког 

писања. 

Старословенски језик омогућио је укључивање српске културе у општа културна кретања 

источноправославног света у средњем веку. 

Књига и писменост 

Идеолошки оквир писмености и писања био је у средњовековној Србији сити као и у византијском 

свету. Двојна артикулација света као одлика византијсек културе била је присутна и у односу на 

књижевност и писање. Разликовало се ниже, спољашње
15

 и више, унутрашње, духовно знање коме се 

као идеалу тежило. највиши ступањ писања сматран је за религиозни подвиг.
16
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У средњовековној култури није прављена битна разлика између писца и преписивача. због непсотојања 

ауторског начела у модерном значењу те речи средњовековни писци ауторство признају само у 

грешкама и одступањима. У средњовековној Србији постојала је развијена организација писарских 

радионица. однос између броја монаха и лаика који су се бавили писарским занимањем био је отприлике 

подједнак. Писар је свом послу морао да приступа пажљиво а уз себе је поред прибора за рад имао и 

једну приручну библиотеку. Материјал на коме је писана књига у средњовековној Србији био је 

пергамент до средине 14. века да би временом преовладао јефтинији папир. Основни вид старе српсек 

књиге био је кодекс, повезани свежањ исписаних свешчица, знатно ређе свитак у литургисјке или 

дипломатичке сврхе. Карактериситчно писмо старе српске књижевности је ћирилица мада се можда у 

најранијем периоду писало глагољицом.
17

 Ћирилично писмо писано је на два начина уставом, 

карактериситчним за књиге, и канцеларисјким брзиписом, специфичним обликом пословног писма који 

средином 14. века утиче на писмо књига па се јавља полуустав. У средњовековној Србији књиге су 

пажљиво чуване а сви манастири и многи властеотски и владарски довров имали су своје библиотеке. 

Значај књиге у литургијском животу довео је до тога да су библиотеке осниване паралелно са 

манастирима.
18

 Средњовековне књиге имале су динамичну историју преношења у разичита места што је 

чињено како би се направили нови преписи ии паралелно са сеобама српског народа. 

Изучаваоци и издања 

 

Ђура Даничић, један од најистакнутијих српских филолога 19. 

века, издао је бројна дела старе српске књижевности. 
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Историја старе српске књижевности почела се стварати још са првим истраживањима српског 

средњовековног рукописног наслеђа. [95] Прикупљање и изучавање рукописа увек је био значајан корак 

у упознавању старе српске књижевности. Први истраживачки контакти са рукописним наслеђем везују 

се за делатност патријарха Пајсија Јањевца који се уједно сматра и за једног од последњих представника 

старе српске књижевности. Он је имао високо изражену свест о значају рукописног наслеђа, не само као 

преносиоца богословске и књижевне мисли већ и као доказа о историјском постојању народа и његовог 

идентитета. Пајсије је од уништења спасао многе рукописе а лично је направио бројне преписе. 

Српски барокни историчари, пре свих Ђорђе Бранковић и Јован Рајић, прикупљајући изворе за своја 

дела сретали су се са српским књижевним наслеђем. Њихово проучавање тих текстова било је 

мотивисано политичким и моралистичко-политичким циљевима. [96] Праве књижевно-историјске 

тенденције јавиће се у Србији тек са романтичарским покретом. [97] Вук Стефановић Караџић био је 

темељни сакупљач старих рукописа и први археограф.
19

 У делу Почетак описанија српски 

намастира (1826) дао је опис рукописа овчарско-кабларских манастира а такође је саставио 

антологију Примјери српско-словенскога језика (Беч, 1857). Није имао прилику да обиђе све рукописне 

збирке. Из додира са тим рукописима Вук је стекао прва сазнања о старој српској књижевности. И после 

Вука многи путници и љубитељи старина су се упознавали са рукописним збиркама.
20

 

Теемљни познавалац српских рукописа Павле Јосиф Шафарик саставио је први озбиљни преглед 

историје старе српске књижевности.
21

 Из овог периода значајни изучаваоци су Ђура Даничић који је 

издао нека од најважнијих дела Теодисија, Доментијана и архиепископа Данила II, Јанко Шефарик и 

Франц Миклошић, један од најзначајнијих филолога 19. века. [98] 

Дугогодишња текстолошка и филолошка изучавања водила су ка новим целовитим прегледима старе 

српске књижевности које су сачинили Ветрослав јагић и Стојан Новаковић. Новаковић је издао читав 

низ мањих и већих а своја интересовања за стару српску књижевност заокружио је деломИсторија 

српске књижевности (прво издање 1867, друго 1871). Романтичарска историографија чији су 

најзначајнији представници били Пантелија Срећковић и Милош Милојевић са низом предрасуда и 

некритички је посматрала стару српску књижевност чему се оштро супростављао Иларион Руварац који 

је у старим текстовима тражио искључиво позитиван историјски податак занемарујући књижевну 

вредност текста. Филолошким и текстолошким изучавањима српских рукописа бавили су се Љубомир 

Ковачевић и Љубимир Стојановић који је сам издао читав низ историјских извора. Текстолошка 

изучавања наставили су Владимир Ћоровић и Ђорђе Сп. Радојичић. Радојичић је успео да открије читав 

низ нових писаца и текстова а свој поглед на целокупан развој старе српске књижевности дао је у 

књизи Развојни лук старе српске књижевности (1960). Радојчић је такође један од првих историчара 

који је настојао да естетски и књижевно вреднује стару српску књижевност. Многи историчари 

књижевности и књижевни критичари оспоравали су било какву вредност старој српској књижевности 

посматрајући је естетским критеријумума с краја 19. и почетка 20. века. Изразито негативан суд о старој 

српској књижевности дао је Јован Скерлић који је сматрао да и није у питању права књижевност. [99] 

Промену оваквог става наговестили су радови Светислава Вуловића који је настојао да стару српску 

књижевност сагледа у светлу импресионистичке критике [100] и Павле Поповић који је користио 

компаративне методе у сагледавању овог периода српске књижевности. [100] Сличан концепт рада као и 
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Павловић али доста сведенији у приказивању био је словеначки филолог Матија Мурко. За разлику од 

Павловића он истиче идеју динамичног развоја старе књижевности. Драгољуб Павловић посматрао је 

стару књижевност кроз социолошке критеријуме карактеристичне за марксистичко тумачење историје. 

Тек након Другог светског рата долази до значајних промена у проучавању и валоризација старе српске 

књижевности. [101] На ово је утицало више чинилаца пре свих свестранија проучавања византијске 

књижевности и естетике али и промене естетских схватања у моденој књижевности која је све више 

наглашавала апстрактно и симболично. [102] Рад руских научника на изучавању старе руске 

књижевности утицао је и на српске истраживаче.
22

 Нови приступ текстолошким проблемима, примена 

компаративних метода и уклапање старе књижевности у естетске критеријуме њене епохе довело је до 

нових резултата у њеном изучавању. Међу послератним изучавaoцима истичу се Владимир 

Мошин, Димитрије Богдановић,Радмила Маринковић, Малик Мулић, Ђорђе Трифуновић, Јелка Ређеп и 

други. Поједини страни истраживачи такође су се бавили неким проблемима старе српске књижевности 

(Станислав Хафнер, Корнелије Милер-Ландау, Иван Дујчев). Књига Милана Кашанина Српска 

књижевност у средњем веку(1975) имала је пре свега за циљ да широј читалачкој публици приближи 

најзначајнија дела старе српске књижевности и представља значајан показатељ у промени односа према 

старој књижевности. Стара српска књижевност привлачи и нове генерације истраживача (Љиљана 

Јухас-Георгиевска, Томислав Јовановић, Татјана Суботин-Голубовић, Ђорђе Бубало) који се, поред оних 

питања које су покренуле старије генерације истраживача баве и новим проблемима настојећи да 

разумеју књижевност интегрисану у целокупно културно стварање, расветле естетске и поетичке 

проблеме и одреде однос средњовековних људи према књижевности и уопште писмености. 

Дела старе српске књижевности на модеран језик преводили су највише Миливоје Башић и Лазар 

Мирковић који су између два светска рата превели готово све значајније писце. Дела старе српске 

књижевности пре свих је издавала Српска књижевна задруга (СКЗ).
23

 

Напомене 
 1. Периодизација и терминологија преузети су највећим делом из књиге Димитрија Богдановића 

"Историја старе српске књижевности" (Београд, 1980), као и из поглавља о књижевности из 

"Историје српског народа I" која је писао исти аутор. 

 2. Д. Павловић је у неколико својих радова разматрао питања периодизације историје српске 

књижевности: "О подели наше народне књижевности на периоде", Прилози КЈИФ 20 (1954), 5—

13; "О подели југословенске књижевности на периоде", ЈФ 23 (1958) 97—101; "Старија 

југословенска књижевност", Београд 1971. 

 3. Он је периодизацију старе српске књижевности разматрао у радовима: "Развојни лук старе 

српске књижевности", ЛМС 385 (1960) 189—205. и 328—346; "Преглед развоја и подела старе 

српске књижевности", Књижевност 40 (1965) 237-241; Иста периодизација је заступљена и у 

"Енциклопедији Југославије VII" 543—545. 

 4. Исцрпно се бавио периодизацијом старе српске књижевности у Д. Богдановић. Историја старе 

српске књижевности, Београд 1980, 89—115. 
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 5. Веза српских земаља са Панонском дијецезом посведочена је писмом папе Јована VIII из 873. 

године које је упућено српском кнезу Мутимиру у коме папа позива српског кнеза да се потчини 

панонској дијецези. 

 6. Упадљива је празнина у словенском рукописном наслеђу из овог периода. Сачувано је свега 

неколико старословенских глагољских споменика из Македоније с краја 10. или из 11. века. Ови 

споменици су сачувани ван македонске области: Асеманово, Зографско, Маријиснко јеванђеље, 

Синајски псалтир, Синајски требник, Клочев зборник. Још је мање ћирилских споменика из овог 

периода: Супрасољски кодекс и Савина књига из Бугарске као и Добромирово јеванђеље с 

почетка 12. века из Македоније. 

 7. Апокрифна књижевност се често погрешно означава као богумилска књижевност. У 

апокрифима има сразмерно мало богумилских идеја. Заправо поједини апокрифи потичу још из 

најранијих векова хришћанства, док су поједини старозаветни апокрифи и старији. Апокрифе на 

јужнословенском простору пре треба посматрати као изданак и књижевно-фолклорну варијанту 

библијског предања него као одређену јеретичку литературу. У систему средњовековне 

књижевности, апокриф није био посебан жанр, већ само варијанта канонске библијске литературе 

у разноврсним жанровима. Приметан је утицај апокрифне литературе на српску народну 

књижевност (народна песма Огњена Марија у паклу). 

 8. О светом Сави посотји изузетно богата литература. Готово сва питања из живота и рада светог 

Саве размотрена су у Светосавском зборнику 1 (1936) и 2 (1939) као и у зборницима Свети Сава: 

Споменица поводомосамстогодишњице рођења 1175—1975, Београд 1977; Сава Немањић—

Свети Сава. Историја и предање. Зборник радова научног скупа САНУ, Београд 1979. Општи 

преглед Савине књижевне делатности налази се у П. Поповић, О књижевном раду светог Саве, 

Браство 28 (1934), 36—44; Књижевни радови светог Савеобјављени су у В. ћоровић, Списи 

светог Саве, Београд-Сремски Карловци 1928; Превод на савремени српски језик Л. Мирковић, 

Списи светога Саве и Стефана првовенчаног, Беогрљад 1939. 

 9. Састојале су се у прихватању јерусалимског уместо цариградског типика. Преузимање правила 

Јерусалимског типика почело је у време светог Саве да би у првој половини 14. века на овом 

послу радили Никодим, хиландарски игуман (1312—1316) и српски архиепископ (1317—1324) и 

Гервасије, хиландарски игуман (1317—1336). Они су организовали превођење јерусалимског 

типика. 

 10. Стефаново ауторство овог дела није сигурно а од њега је сачуван у једном рукопису из 15. 

века само почетак са неколико стихова. 

 11. Јаничареве успомене су показатељ раног постојања српске народне епике а нарочито 

косовског епа. Константин тако зна за подвиг Милоша Кобиле (Кобиловића), за издају и неслогу 

великаша, за мученичку и витешку Лазареву смрт. Он такође преноси предања о српским 

срењовековним владарима (Стефану Дечанском, Стефану Душану, цару Урошу, кнезу Лазару). 

Димитрије Богдановић сматра да су све ово показатељи хришћанског и српског карактера 

косовског епа који је као такав морао имати искључиво аутохтоно порекло. 

 12. Тако се пораз у Косовској бици тумачи у црквеној књижевности као Божија казна а у 

народној као последица неслоге и издаје. 

 13. Језички утицаји из руског језика нису из овог већ из каснијег пеирода. У ово време главни 

утицај је био додавање руских светаца у литургијски календар али и ширење јужнословенских 

култова у Русији. 

 14. Неке руске редакције биле су готово неразумљиве док су се бугарски текстови могли 

разумети готово без икаквих потешкоћа. 
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 15. Ово не значи да се код Византинаца лаичко образовање презирало и потцењивало. напротив 

Византинци су са подсмехом гледали на неписменост и необразованост. 

 16. Не треба свако писање, па ни сваки књижевни рад убрајати у ову групу. Писање писма, 

лаичког текста, запиивање је ван актегорије сакралног па као такво у средњовековном смислу и 

није убрајано у право писање као метафизички чин посредништва између човека и Бога. 

 17. Глагољки рукописи на српскословенском језику нису сачувани. Маријанско јеванђеље из 11. 

века које се према језичким особинама сврстава у граничну срспко-македонску област писано је 

глагољицом. 

 18. Садржај идеалне и основне српске средњовековне библиотеке покушао је да реконструише 

Димитирје Богдановић. основни фонд једне манастирксе манастирске библиотеке састојао би се 

од јеванђеља, апсотола, служабник, требника, псалтира, скраћеног октоиха и триода, минеја, 

краће верзије типика и пролога са житијима светих за читање у манастирксој трпезарији. Било је 

и далеко богатијих библиотека као што су делимично очуване библиотеке Хиладанра, Пећке 

патриајршије, Цетињског манастира и других. 

 19. Караџић је систематски обилазио српске цркве и манастире, бележио податке о рукописима 

али је притиснут сиромаштвом био принуђен да своју колекцију прода Аустријанцима, Немцима 

и Русима. Збирке српских рукописа у Бечу, Берлину и Санкт Петербургу потичу углавном из 

овог периода. 

 20. Међу овим путницима били су Јоаким Вујић (1826), Георгије Магарашевић (1827), Ото Пирх 

(1829), Димитирје Аврамовић (1845) и други. Јосиф Панчић организовоа је низ екскурзија које су 

између осталог прикупљале податке и о старим рукописима. Исцрпно о овим, раним 

истраживањима српских рукописа у С. Станојевић, Историја српског народа у средњем веку I. 

Извори и историографија. 1. О изворима, СКА, Београд 1937. 

 21. Шафарик је као професор гимназије у Новом Саду имао прилику да изучава рукописе у 

збирци у Сремским Карловцима па је на основу тих истраживања приредио први 

књижевноисторијски преглед старе српске књижевности у делу Geschichte der slawischen Sprache 

und Literatur nach allen Munderten (Историја словенског језика и књижевности на свим 

дијалектима, Пешта 1820). Проширену верзију издао је постхумно Константин Јиречек у Прагу 

1864/65. под насловом Geschichte der südslawischen literaturen I-III (Историја јужнословенских 

књижевности). 

 22. Међу руским истраживачима који су утицали на српску науку о књижевности били су Д. С. 

Лихачев, А. А. Шахматов, В. Н. Перетц, Н. С. Тихонровов, Ф. И. Буслајев и други. 

 23. Преводе М. Башића, Старе српске биографије I издала је СКЗ 1924. а преводе Лазара 

Мирковића у низу издања од 257 (1935) до 282 кола (1938). Васко Попа, српски песник, залагао 

се да СКЗ у оквиру издавања капиталних дела српске културе изда у целину српску црквену 

поезију што је урађено издавањем Србљака I-III и О Србљаку, Београд 1970. Крајем 80-их година 

20. века СКЗ је издала избор из старе српске књижевности у 24 књиге што представља 

најопсежнији избор дела из овог периода српске књижевности. 

Српски народни песник 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

Српски народни песник је особа која је извођењем и препричавањем учестовала у стварању српске 

усмене традиције. Народни песници преузимају постојеће приповедне или песничке обрасце и затим 

их прихватају, одбацују или модификују. Догађаје које опева песник стилизује средствима посебне 

усмено поетске граматике која је усвојена у традицији. 
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По грађи у чијем преношењу учествују делимо по томе да ли су певали или приповедали. По односу 

који имају према наслеђу народне песнике можемо поделити на импровизаторе и оне који уче дела 

напамет. Ово је, уз памћење био критеријум за оцену даровитости песника. По запажању Вука 

Караџића, лош песник је могао да поквари добру песму, а добар да од лоше направи одличну. 

Једна иста песма другачије ће звучати у зависности од личности песника, његовог порекла, времена 

у коме је живео, и простора на коме је потекао. Ипак народни песник се служи 

готовимформулама које му усмена традиција ствара, и зато је он само учесник у развоју једног 

текста. 

Формуле олакшавају импровизацију. Оне представљају вид уметничког апрстраховања и 

уопштавања, резултат вековног одабира и типизације. Формулативност је битно својство усмене 

књижевности - то је техника стварања и обликовања усмене књижевности помоћу формула. 

Приповедачи су били знатно већи импровизатори, иако су народне приповетке такође имале утвђен 

ред и начин приповедања. Импровизација је ипак била сроднија приповетци него песми, где је стих 

донекле учествовао у конзервацији текста. 

Краће песме, и то нарочито лирске, одликује најмања варијатност од стихованих нардоних дела, 

претежно и због мелодије за коју је текст био везан. Епске песме, међутим, нису имале овај 

мелодијски оквир па су биле подложније промени (гусларски речитатив је готово исти за све епске 

песме) 

Усмена традиција постоји догод постоји битан садржај или типичан догађај на који ће се ослањати - 

односно, догод постоје народни песници који ће прилагођавати предање новим временима. 

Политички, верски или културно неподобне песме временом бивају потиснуте у заборав. 
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