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Драги шестаци,

Да се у речима крије чаролија, уверили сте се до сада и сами. Настојала 
сам да књижевни текстови који се налазе у овој читанци буду занимљиви, 
уметнички значајни и подстицајни.

Маштарија речи која постоји у њима оживеће након прве прочитане 
реченице. Важно је само да пажљиво пратите чудесну игру речи и препустите 
се њеној чаролији.

А шта ћете сазнати? Не могу вам рећи! То је тајна!
Откриваћете је читајући.

 Аутор
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Домаћи задатак

У свету уметничког дела
Одговарајући на постављена питања у црвеном пољу, поступно ћеш тумачити књижевни 

текст и увиђати значајне елементе структуре дела.

Ово је само твоје поље у којем можеш оригинално, маштовито и самостално да ствараш 
онако како осећаш, желиш и знаш. Не заборави да у књижевности нема погрешних одговора 
– сваки је прави. Важно је да задатак буде лично твој.

Словарица, реченица, ризница
Све што је потребно да научиш о књижевности и језику у шестом разреду налази се 

у овом пољу. Када ти се учини да заборављаш неки књижевнотеоријски појам, слободно 
потражи овај путоказ и подсети се.

Откривалица
Кад пожелиш да сазнаш нешто више, потражи овај путоказ. Не труди се да запамтиш 

све, већ само оно што ти се учини интересантним и корисним. 

Реч водича
На почетку сваког поглавља чекају те наши познати песници и писци. Познанство са 

њима започето је још у петом разреду у читанци Чаролија речи. Они ће те позивати у свет 
усмене и писане књижевности и олакшаће ти разумевање уметности речи. У Маштарији речи 
дружићеш се и са Мирославом Антићем, Јованом Јовановићем Змајeм, Душаном Радовићем, 
Вуком Стефановићем Караџићем, Исидором Секулић и Стеваном Раичковићем.  

Читање може да буде лепа авантура пуна неизвесности. Упознајући тајанствени 
свет Маштарије речи, наилазићеш на корисне путоказе. Они постоје да би ти олакшали 
разумевање и тумачење књижевних текстова који су у твојој читанци. Питања, задатке и 
захтеве који се налазе у путоказима са лакоћом ћеш решити под условом да знаш шта се од 
тебе очекује. Открићемо њихова најважнија значења:

А на почетку беше реч...
Овде ћеш увежбавати различите врсте читања које су у функцији изражајног казивања и 

рецитовања. Тако ћеш се припремити и да на сцени оживиш драмски текст. Пробуди машту, 
ослободи се и уживај у игри речима на часу српског језика.

Занимљивости
У овом пољу читаћеш занимљиве одломке из енциклопедија, научних и популарних 

текстова, као и часописа за младе. 

Кад стигнеш до зеленог поља, од тебе се очекује да изразиш утиске о прочитаном тексту 
и саопштиш своја размишљања и осећања подстакнута тумачењем књижевног дела. 



ЉУБАВ ЈЕ СУСРЕТ 
НАЈЛЕПШИ НА СВЕТУ

„Она је најлепша љуљашка између радости и самоће
Кад се највише хоће – а нико не зна шта хоће.“

Мирослав Антић
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Мирослав Антић

Прва љубав
(одломак)

 II

Врло је важно,
пре свега,
да прву љубав умеш да опишеш ћутањем,
да је сагледаш жмурећи,
да је дотакнеш само осмехом и шапутањем.

Врло је важно
да о њој не брбљаш около
и ником не даш да је додирује.

Она је провидна као луткино око.
Она је нежна као тишина која хода на прстима.
Она је једини немир који уме да мирује.

Она је све твоје недокучиво,
неухватљиво,
све твоје сребрно и трепераво као далеко звоно,
а ипак је у теби,
и нешто око тебе,
па онда нешто мало онако и још онако,
па оно.
И онда – оно!
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Домаћи задатак

У свету уметничког дела
1. Из песме Мирослава Антића сазнајеш на који начин лирски јунак размишља о 

љубави. Образложи са којим се његовим ставовима слажеш.
2. Шта мислиш како се љубав негује и развија? На који начин се може сачувати? Шта је 

важно у љубави? Поткрепи своје мишљење стиховима из песме.

1. Како се осећаш када се заљубиш? Коме се повераваш? Од кога тражиш савет? 
Чије мишљење најчешће послушаш?

2. Која расположења љубав буди у теби? На који начин показујеш драгој особи да ти је 
стало до ње? 

У Радној свесци на страни 31 препознај стилске фигуре у наведеним примерима и напиши 
њихове називе.  
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Јанко Веселиновић

Хајдук Станко
(одломак из романа)

Пред тобом је одломак из трећег поглавља истоименог романа Јанка Веселиновића. 
У њему ћеш упознати Станка, Лазара и Јелицу. Од детињства најбољи другови, Станко и 
Лазар се заљубљују у исту девојку и сукобљавају ce због тога. Неправедно оптужен да је 
лопов, Станко одлази у хајдуке, решен да се освети својим непријатељима. 

Ако те буде занимало ко је Станка оклеветао, зашто је побегао од куће, шта је све 
доживео у чети и како се борио против Турака у Првом српском устанку, прочитај овај 
роман у целини.

јаран – најбољи друг

сусед – особа која живи 
у непосредној близини, 
комшија

прваци – најбољи у 
свему

старине – старци

берићет – благостање

од вајкада – одувек, 
одавно

позајменица – узајамно 
помагање људи 
позајмицом алата или 
радне снаге

летина – усеви, принос 
од земље у току једне 
године

сабирати – сакупљати

парњак – вршњак, особа 
истих година

вит – витак

стасит – висок

III
ЈАРАНИ 

Алекса Алексић и Иван Миражџић били су суседи. То су 
били прваци међу сељацима. Из младости добри другови, па су 
то остали и под старост као домаћини у домовима својим. Као 
што им куће гледаху једна у другу, тако се и ове старине никад 
не раздвајаху.

Обе куће пуне народа и берићета. Од вајкада били су у 
позајменици. Летину су сабирали један другом заједнички. 
Није хтео Иван гутљај ракије без Алексе попити, нити Алекса 
без њега. Ако је весеље у кући Алексиној, Иван је домаћин, а 
ако у Ивановој, тамо је Алекса. Радост, жалост, зло, добро – 
делили су заједнички.

Пазили се они, па им се и деца пазила. Иван је имао три 
сина и једну кћер, Алекса само четири сина. Подесило се некако 
те је Алексин Станко парњак Ивановом Лазару.

Расли у љубави, па се запазили; расли у добру, па одрасли 
ојачани, вити и стасити. Дика ти је било погледати!

Станко црномањаст, Лазар риђ; Станко благ као млеко 
материно, Лазар бујан као пролећна травка; Станко умиљат као 
мало јагње, Лазар већ напраситији; Станко је овлаш примао и лако 
праштао увреде, а Лазар једва могаше отрпети и свога родитеља. 

Али, пазили су се. Од милости зваху један другог „јараном“.
Били су најбољи момци у Црној Бари. 
Ко обори Лазара, неће Станка; ко надскочи Станку, неће 

Лазару; ко одбаци камена Лазару, неће Станку; а већ сва је 
Црна Бара знала да је Станко најбољи нишанџија.
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дика – понос

бујан – снажан, нагло 
израстао

напрасит – нагао, 
необуздан, лако започне 
свађу

овлаш – површно, скоро 
неприметно

пазити се – бринути 
један о другом

Црна Бара – село у 
Мачви

нишанџија – стрелац

премаглавица – лош 
изглед

побратим – пријатељ 
који је близак као брат

загледати се – заљубити 
се

упртити – понети

сноп – свежањ 
пожњевеног жита

стигнути (стићи) – доћи

препочетак – узорак, 
угледање на оригинал 
(обично у ручном раду)

враг – ђаво; невоља

смотрити – опазити, 
приметити

нехотице – случајно

Али... ђаво га знао!... Као да је нека премаглавица!... Оба се 
побратима загледаше у једну девојку!

Била је то Јелица Севића. Гром девојка! Била је то лепота, 
али не господска него јуначка лепота. Што оно песма пева 
„струк момачки, поглед девојачки“. Око би јој гору запалило. 
Да упрти четири момка као четири снопа, па да их носи преко 
села!... А што се рада тиче, о њему се причало. Није она само 
радила, она је измишљала нове и нове лепоте у шарама, па су 
се у Севића дом стицале жене и девојке да узму препочетке од 
њених радова.

Два момка а једна девојка! Баш није право!... Морао се ту 
неки враг излећи!...

Било у колу, било да из кола иду, Станко и Лазар су уз 
Јелицу. Она их гледа обојицу. Оба из добрих домова, оба добри 
момци... није знала на коју ће страну!... Па, опет, Станкове црне 
очи освојише. Загледа се цура у њих, а њихов сјај помути јој 
памет... Стаде радије гледати Станка него Лазара... 

Оно, истина, она то не рече никоме, али Лазар опази. И 
не да се то сакрити од ока које мотри!... Човек и стеже срце, 
и крути се, али га само око одаје... Поглед му се нехотице 
зауставља на ономе кога воли; образи румене, а он и не зна. Та, 
само срце лупа и гурка га напред к њему!

И кад то смотри Лазар, а у њему се нешто поремети... Он 
је дотле волео Станка више него оба брата; а отада Станко 
му поче излазити из воље. И што се Станко више дружио са 
Јелицом, он га је више мрзео. А кад се овај поче и шалити, он 
га омрзну сасвим... Склањао се од њега; бежао је да на сенку 
његову не стане; а кад је баш морао проговорити с њим, 
говорио је преко срца и љутио се без узрока. Више у њему није 
гледао јарана него крвног душманина...

Станко то не опази. Он и није могао ништа опазити. Његове 
су очи биле затворене за све, само не за Јелицу. Он је видео само 
њу, њену дугу, смеђу косу, њене грахорасте очи, њено румено 
лице... Она му је била сан и јава, он је само о њој мислио...

Тако су пролазили дани... Као зликовац свој злочин, тако је 
Станко крио своју љубав. Није пуштао ни зрачка светлости да 
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душманин – велики 
непријатељ

грахорасте 
– зеленкастосиве

јава – стварност

зликовац – онај који 
чини зло

зрачак – трунка, траг

лакнути – осетити 
олакшање

наумити – решити, 
одлучити

Илијиндан – празник 
светог Илије (2. август)

ручаница – време око 
ручка

паде мраз на образ – није 
му било драго

не би на ино – није могао 
друкчије

акобогда? – Kуда ћеш? 
Kуда идеш? 

премишљати – оклевати, 
колебати се

исповедити се  – открити 
некоме своја осећања и 
размишљања

снаха – синовљева жена

марва – стока

помам – храна за стоку

падне на душу његову, да је осветли... И мислио је: нико о томе 
не зна! А осећао је да се мора некоме поверити; морао је имати 
некога с ким би могао о том говорити да би му души лакнуло.

И науми да све каже Лазару.
И, баш на Илијиндан, око велике ручанице, срете се с њим у 

шуми.
– Јаране! – рече.
Лазару паде мраз на образ, али му не би на ино. Он се 

одазва.
– Акобогда?
– У шуму!
– Да ти кажем нешто!
Лазар стаде.
Он му приђе ближе и, после обичног поздрава, рече:
– Много сам премишљао да ли да ти кажем, па најпосле 

велим ако њему нећу, ја коме ћу.
– А шта то? – упита Лазар преко срца.
И Станко му се исповеди.
Изнесе му душу и срце као на длану. Још га замоли да он 

помене његовој снаси, Мари, не би ли она матери казала!
– Стид ме, јаране! Стид, Бога ми! Не бих ја то смео казати, 

па да ме кољеш! А ти смеш!... И онда, јаране, ако милостиви Бог 
што да, ти си побратим!... Тако смо рекли!

Лазар се мењао у лицу. Горела му је црна земља под ногама...
– Хоћеш ли, јаране?
Он нешто промумла кроз зубе, па окрете леђа и пође.
– Па стани мало, да разговарамо! – рече Станко.
– Морам однети марви помам!
– Е, добро! Али, у колу да се нађемо!
Лазар већ беше одмакао. Као да су га муње шибале... Дах му 

се заустављао. Он осети да га памет оставља; некакав мрак паде 
му на очи. Сама га душа заболи, а срце да му искочи из груди... 
Кадар је био на чету ударити...

Иза једног грма према њему појави се човек. Како га муке 
беху обузеле, он га није честито ни видео а толи познао.

Човек тај беше Маринко. Он приђе ближе.
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У свету уметничког дела
Обрати пажњу на лик Станка и његовог друга Лазара у одломку. Тумачи њихове 

ликове на основу следећег подсетника:
1. Шта о Станковом и Лазаревом оцу сазнајеш одмах на почетку одломка? У каквим 

породицама младићи одрастају? Којим вредностима су их учили њихови родитељи? Шта 
их је зближило?

2. Опиши како замишљаш Станка. Истакни са чим га приповедач све пореди. Које су га 
особине красиле? 

3. Упореди лик Станка са ликом Лазара. Какве је нарави био Лазар? Истакни 
супротности између њих. Подвуци поређења по супротности коришћена у представљању 
њихових карактера. Шта се поређењем и контрастом постигло?

4. Пронађи део у тексту у којем је описан Јеличин портрет. Опиши њен физички 
изглед. По чему је ова девојка била изузетна? Подвуци епитете коришћене у описивању 
њеног лица. Објасни њихову уметничку улогу у тексту. 

5. Какав је био Станков и Лазарев однос према Јелици? У кога се она заљубила? На 
основу чега то закључујеш? Шта мислиш зашто је она своја осећања скривала? Коме се 
Станко први поверио? Шта је тиме желео да постигне? Шта на основу овог детаља сазнајеш 
о значају поверења и искрености међу пријатељима?

6. Тумачи развој и промене Лазаревог лика. Уочи његову реакцију када је схватио да су 
му се сумње оствариле. Како се он од тог момента понашао према Станку? Објасни зашто 
Станко није приметио да се Лазар променио. Чиме је Станко био заокупљен?

7. Шта на основу Лазаревог понашања можеш да закључиш о његовим осећањима? 
Која осећања преовлађују? Упореди како Лазар поступа према Станку на почетку, а како на 
крају одломка. 

Словарица, реченица, ризница
Хајдук Станко, јунак овог романа, заиста је постојао. Историјски извори помињу 

Станка Црнобарца, познатог харамбашу (старешину хајдука). Борио се у Првом српском 
устанку за ослобођење нашег народа од Турака. Погинуо је 1813. године на Равњу, 
помажући српским трупама да се повуку ка Шапцу. Јанко Веселиновић је у детињству 
слушао приче о овом неустрашивом и племенитом хајдуку и описао га је онако како га је 
замишљао. Писац се трудио да у роману оживи историјску прошлост свога народа, али је 
много тога и измислио. 

Епска књижевна врста већег обима у којој се приповеда о изузетним личностима и 
догађајима из прошлости једног народа назива се историјски роман.
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Занимљивости
„Хајдуци у наше вријеме у Србији носили су највише чохане плаветне чакшире, доље 

на ногама чарапе и опанке, горе чохане ћечерме и копоран, гдјекоји и доламу зелену или 
плаветну, а поврх свега куповни гуњ; на глави или ћелепоше или фесове или свилене 
капе кићанке, од којијех су свилене ките висиле с једне стране низ прси, и које је осим 
њих слабо ко носио; врло су радо носили на прсима сребрне токе, а који их нијесу могли 
набавити, они су мјесто њих пришивали сребрне крупне новце; од оружја имали су дугу 
пушку и по двије мале и велики нож.“

 (Вук Стефановић Караџић, Срски рјечник, одломак)

Откривалица
У Вуковом опису изгледа хајдука постоје мање познате и непознате речи. Већина од  

наведених речи су позајмљене из турског језика и називају се турцизми. Такве су, на при-
мер, речи: долама („мушка или женска горња одећа“), ћелеоша („народна капа од црвене 
чоје“), фес („капа нарочитог облика“), чакшире („панталоне“), чарае („део одеће од пле-
тене вуне испод ципела“), ока („сребрна копча“) и сл. Речи које су у наш језик ушле из 
неког страног језика називају се позајмљенице. 

тока

фес, 
ћелепоша

чакшире

долама, 
копоран

опанак

гуњ

кићанка

доколенице
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Бранислав Нушић

Аутобиографија
(одломак)

ПРВА ЉУБАВ

 Заљубио сам се у Персу, нашу комшику, јер она ми је била 
најближа. Перса је била пегава, носила је жуте чарапе и увек 
су јој биле искривљене штикле на ципелама. Док се нисам 
заљубио, нисам ни обраћао пажњу на њу, али, од часа кад сам 
се заљубио, изгледала ми је божанствено лепа и довољно ми 
је било да је видим, ма и издалека, да видим само њене криве 
штикле, па да се одмах узбудим и похитам јој у сусрет, не бих 
ли што пре срео осмех на њеноме пегавоме лицу.

Она је била ћерка професора који нам је предавао рачуницу 
и који о мени, не знам зашто, није имао тако добро мишљење. 
Било јој је девет година и учила је трећи разред основне шко-
ле. Љубав сам јој исказао на један необично романтичан на-
чин. Једном приликом, када смо играли жмурке, ми се заједно 
сакријемо у једно буре, у коме је моја мајка зими киселила 
купус. Ту, у том бурету, ја сам јој исказао љубав и, због те миле 
ми успомене, и данас ме још троне кад год прођем крај каквог 
бурета.

Једанпут се нађемо после школе и пођемо заједно кући. Ја 
јој дам једну кифлу, коју сам јој сваког петка куповао, јер сам 
четвртком после подне зарађивао на крајцарицама бар то-
лико да сам могао по једном недељно кифлом да јој изразим 
симпатију и пажњу. Том приликом сам је озбиљно запитао:

– Шта мислиш, Персо, хоће ли ми те дати твој отац, ако те 
запросим?

Она поцрвени, обори очи и у забуни преби легиштар на три 
парчета.

– Не верујем! – одговори ми полугласно.
– А зашто? – запитах је узбуђено и пођоше ми сузе на очи.
– Зато што си код њега рђав ђак!
Заклео сам јој се да ћу и ноћу и дању учити рачуницу, 

само да поправим белешку. И учио сам, али зар сам ја могао 
савладати оно на чему су толико њих сломили своју снагу – зар 

аутобиографија 
– књижевно дело у којем 
писац описује свој живот

комшика – комшиница

похитати – пожурити

рачуница – математика

романтичан – маштовит, 
пажљив, нежан 

тронути – веома се 
узбудити, потрести

исказати – изрећи, 
изјавити

крајцара – аустријски 
бакрени новац мале 
вредности; пара, новчић

крајцарица – врста игре 
у којој се новчић баца 
увис и погађа на коју ће 
страну пасти

запросити – питати 
вољену особу да живе 
заједно као муж и жена

легиштар – писаљка, 
оловка којом се писало

белешка – оцена

место – уместо

шифоњер – орман

боно – тужно, болно
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сам могао измирити љубав и рачуницу? Имајући да бирам измеђ’ љубави и рачуни-
це, изабрао сам као лакшу љубав и идућега часа место двојке, коју сам досад имао, 
добио сам јединицу.

Идућег четвртка нисам ништа добио на крајцарицама, зато се у петак ујутру 
увучем у шифоњер и поодсецам са очевих зимских хаљина двадесет дугмета те их 
продам у школи за десет пара, колико ми је требало за кифлу. На подне сачекам 
Персу пред њеном школом и, пратећи је, признам јој да сад још горе стојим, јер сам 
добио јединицу из предмета њенога оца. Она боно рече:

– Онда никад нећу бити твоја!
– Ти мораш бити моја, па ако не на овоме а оно на ономе свету! – узвикнух ја ове 

речи које сам неколико дана раније чуо на позоришној представи.
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У свету уметничког дела
1. Ко је приповедач у овом одломку? У ком лицу се приповеда о првој љубави? Подвуци 

у тексту, на по једном примеру, глаголске и заменичке облике који то потврђују. 
2. Зашто се приповедач заљубио баш у Персу? Како ју је описао? Када ју је запазио? Где 

јој је први пут рекао да му се допада? 
3. Шта дечак жели да уради? Због чега је забринут? На који начин покушава да скрене 

пажњу на себе? Како се удвара Перси?
4. Ко први започиње разговор? Шта из делова дијалога који воде дечак и девојчица 

сазнајеш о њиховим осећањима? 
5. Наведи реченице у одломку „Прва љубав“ које су те истински засмејале. Покажи на 

примерима из текста да смех настаје спајањем неочекиваних ситуација и поступака ликова.

Занимљивости
„Краљ Етолије имао је нестварно лепу кћерку Мапресу, око које су облетали 

многобројни просци из целе Хеладе. Љубоморни отац желео је да спречи њену удају, па 
је поставио услов да сваки од просаца мора да се такмичи с њим у трци двоколица. Ако 
победи, добиће Мапресу, изгуби ли, изгубиће и главу. Краљ је, наравно, имао одличне 
коње и био веома вешт, те су већ многи скупо платили жељу за љубављу лепе Мапресе. 
Ида из Месане није се уплашио, чак је изразио гнушање према тако варварском обичају. 
Од бога Посејдона, за кога су многи сматрали да му је стварни отац, измолио је кочије с 
бесмртним коњима, запутио се у Етолију и пред свима отео Мапресу. Али... У лепотицу се 
заљубио и сам бог Аполон, па је кренуо за Идом да му преотме девојку. Ида, који је, иако 
смртан, располагао невероватном снагом, али и самопоуздањем, није се уплашио моћног 
Олимпљанина, већ му је храбро изашао на двобој. Да ли је Зевс хтео да поштеди Иду или 
се уплашио да би овај могао да победи чак и Аполона, што би уздрмало углед богова, тек, 
врховни бог прекинуо је овај сукоб. Уместо тога, Зевс је одредио да Мапреса изабере сама. 
Определила се за смртног Иду који није оклевао да се због ње супротстави моћном богу.“

(Из „Политикиног забавника“, год. LXVI, бр. 2725, стр. 48)

Словарица, реченица, ризница
Дело у којем писац описује свој живот од рођења или само један одређени период 

одрастања (детињство, младост) назива се аутобиографија.

Домаћи задатак
Прочитај Нушићеву Ауобиографију и одговори на постављена питања у Радној свесци  

на страни 43.
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Rabindranat Tagore

Gradinar

41.

Čeznem da ti kažem najdublje reči koje ti
imam reći; ali se ne usuđujem, strahujući da bi
mi se mogla nasmejati.

Zato se smejem sam sebi i odajem tajnu svoju
u šali.

Olako uzimam bol svoj, strahujući da bi to
mogla ti učiniti.

Čeznem da ti kažem najvernije reči koje ti
imam reći; ali se ne usuđujem, strahujući da bi
mogla posumnjati u njih.

Zato ih oblačim u neistinu, i govorim suprotno
onome što mislim.

Ostavljam bol svoj da izgleda glup, strahujući
da bi to mogla ti učiniti.

Čeznem da upotrebim najdragocenije reči što
imam za te; ali se ne usuđujem, strahujući da mi
se neće vratiti istom merom.

Zato ti dajem ružna imena i hvalim se svojom
surovošću.

Zadajem ti bol, bojeći se da nećeš nikada
saznati šta je bol.

Čeznem da sedim nemo pored tebe; ali se ne
usuđujem, jer bi mi inače srce iskočilo na usta.

Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje
srce rečima.

Grubo uzimam svoj bol, strahujući da bi to
mogla ti učiniti.

Čeznem da te ostavim zauvek; ali se ne usuđujem,
strahujući da bi mogla otkriti moj kukavičluk.

Zato ponosito dižem glavu i dolazim veseo
u tvoje društvo.

Neprekidne strele iz tvojih očiju čine da je
moj bol večito svež.

 (preveo sa engleskog jezika David S. Pijade)
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U svetu umetničkog dela
1. Za čim mladić čezne? Šta on ne želi da se sazna? Kako se ponaša u društvu osobe koja mu se 

dopada? Zašto se ne usuđuje da joj kaže šta oseća? Čega se plaši? Šta on od nje očekuje? Zbog čega 
je njegovo ponašanje izazvalo njenu ljutnju? Kako se mladić nakon toga osećao?

2. Šta je osnovna tema ove pesme? Koji stihovi posebno ističu ljubavni zanos i čudno 
ponašanje mladića? Kakvu ulogu u tome imaju stilska sredstva kojima se vrši poređenje po 
suprotnosti? Zapazi koji su motivi suprotstavljeni. Podvuci reči suprotnog značenja u stihovima 
ove pesme.

Slovarica, rečenica, riznica
Cela pesma je sastavljena od pesničkih slika koje su međusobno povezane po principu 

kontrasta (suprotnosti). Zaljubljeni mladić želi da devojci kaže da je voli, ali nema hrabrosti za 
to i ponaša se suprotno od onoga za čim čezne. Glumi ravnodušnost i svojim grubim rečima 
stavlja joj do znanja da mu nije stalo do nje. On izgovara reči koje su u suprotnosti sa njegovim 
osećanjima. Na taj način njegova čežnja i strah postaju još naglašeniji. 

 Ovakav stilski postupak kada se suprotne pojave dovedu u neposrednu vezu (jedno se 
želi, a drugo učini; jedno očekujemo, a desi se nešto drugo) naziva se kontrast ili antiteza. Ova 
stilska figura često se koristi u književnosti jer stvara jače utiske. Ponekad je kontrast prisutan i u 
kompoziciji cele pesme, kao što je to primer u stihovima iz narodne ljubavne pesme:

 „Konja vodim – peške odim,
 vodu gazim – žedan idem,
 leba nosim – gladan idem,
   čizme nosim – bos ti odim!“

Domaći zadatak
Ako su te književni tekstovi iz ovog poglavlja podstakli da razmišljaš o vrednosti ljubavi i 

prijateljstva među ljudima, napiši sastav u Radnoj svesci (str. 82) na temu Moja prva tajna.
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Данило Киш

Вереници
(одломак из приповетке)

Андреаса Сама, главног јунака ове приче, познајеш још од пре. Пријатељство са њим 
и његовим псом Дингом започето је у 5. разреду. У овом одломку настављаш дружење са 
Андијем и његовим вршњацима. 

вереници – будући муж 
и жена

загрејан 
– заинтересован, 
одушевљен

ангорска вуна – густо 
мекано предиво 

лан – једногодишња 
зељаста биљка

убрус – марамица, крпа, 
комад платна

појата – шупа за сено

слама – осушене 
стабљике жита или траве

веронаука – књига из 
школског предмета у 
којем се учи о вери

штала – зграда у којој 
живи стока (краве, коњи, 
свиње и сл.)

бројаница – речи 
које се изговарају при 
разбројавању у дечјој игри

Играли су се жмурке у дворишту господина Сабоа, Јулијиног 
оца. То је било у суботу, после школе. Док је Фаркаш бројао, 
крили су се заједно, по паровима: Ото и Марика, Емика (Јулијина 
сестра) и Оскар, Јулија и Анди. Он је већ одавно био загрејан за 
Јулију. Ишли су у исти разред и били су најбољи ђаци. Он међу 
дечацима, она међу девојчицама. Она је имала лепши рукопис 
од њега и одговарала је брже, а он је лепше цртао и писао је боље 
саставе.

Анди је често одлазио к њима, јер је његова мајка плела 
џемпере од ангорске вуне за госпођу Сабо и њене кћери. Зато 
је он често навраћао до њих, нарочито зими, да нешто позајми 
за јело. Застао би на вратима и рекао: „Хваљенисусимарија“, 
и одмах додавао: „Моја је мама замолила госпођу Сабо да, ако 
имате и ако вам није тешко, да нам онда позајмите кило хлеба. 
Може и старог. Моја се мама унапред захваљује и каже да ће 
идућег лета да одради све оно што смо вам дужни.“ Онда би 
узимао хлеб завијен у ланени убрус, захваљивао (још једном), 
и одлазио трком да обрадује своју мајку. Али се никад није 
задржавао у кући господина Сабоа.

„Написаћу ти једно писмо“, рече он шапатом.
Лежали су у појати, на слами. Из дворишта је допирао до 

њих Фаркашев промукли глас: едесе, едешес, едеседам, 
едесосам...

„Знам о чему ћеш ми писати“, рече она.
„Не знаш“, рече он.
„Знам.“
Морали су да заћуте. Чули су како су зашкрипала врата на 

појати.
„Ето неког у слами“, рече Фаркаш.
Знали су да их не види. Онда је настала тишина. Знали су и то да је Фаркаш још ту и да 

ослушкује. Затим су чули његове кораке на шљунку испред појате. Није затворио врата.
„Не знаш“, понови он.
„Знам“, рече она.
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„Даћу ти га сутра у школи. Ставићу га у веронауку. Страна тринаеста.“
„Зашто тринаеста?“
„Тако“, рече он.
„Добро“, рече она. „Али знам шта ће бити у том писму.“
„Закуни се да нећеш рећи ником.“
„Добро“, рече она. „Али знам шта ће бити у том писму.“
„Не знаш“, рече он. „Када писмо прочиташ, спали га, а пепео раздувај.“
„Зашто?“ упита она.
„Тако“, рече он. „Да се не би могло прочитати шта је писало.“
„Већ су их све пронашли“, рече она.
„Ти идеш прва“, рече он. „И кажи да си била у штали.“
Она склизну низ сламу и потрча. Тек кад је чуо њен звонки смех на дну 

дворишта, и он се спусти низ сламу.
Идући круг, бројаница је испала на њега. Но после су се, као по договору, поново 

нашли на истом месту.
„Знам штa ће бити у оном писму“, понови она. Имала је плетенице исте боје као 

слама, прћаст пегав нос и велика уста. Мирисала је на сасушену дивљу детелину. /.../
Једном су се дуго задржали у слами и Фаркаш их је затекао.
„Анди и Јулија су муж и жена“, рекао је.
„Није истина“, рече Анди.
„Они су муж и жена“, понови Фаркаш. „Они су стално заједно.“
„Између нас нема ништа“, цикну Јулија.
„Зашто онда црвениш?“, упита Фаркаш. „Зашто онда црвени кад између њих 

нема ништа?“
Јулија поче да плаче и тиме издаде ствар. После је све кренуло наопако. Анди 

је био јачи од Фаркаша и зато га је ошамарио. Фаркаш је отрчао и пожалио се Ани, 
Андијевој сестри.

Зато је Анди био решио да се не врати кући на вечеру. Ни сутра на доручак. Да 
се никад више не врати кући. Преко лета ће ловити рибу у реци, а зими ће ићи од 
села до села и помагаће сељацима. А када скупи доста новца, купиће чамац и отићи 
ће своме деди, на Цетиње. Или било где. Постаће гангстер или детектив. Свеједно.

До мрака се крио на обали реке, онда је захладнело и он је почео да дрхти. Од 
хладноће и од страха. Сада га мајка и Ана сигурно траже свуда по селу. Можда ће му 
мајка умрети од жалости ако се он не врати кући пре мрака. Зато је решио да одложи 
своје путовање и да дође ближе селу. Чуо је Анин глас, који га је дозивао. Одазвао јој се.

„Дођи кући“, рече Ана. Но није смела да приђе врбаку у којем се крио, јер је 
знала да он држи каменицу у руци. 

„Изађи, нећу рећи мами.“
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У свету уметничког дела
1. Чега су се деца играла после школе? Шта о породици Сабо сазнајеш на самом 

почетку приче? Ко је Јулија Сабо?  
2. Зашто је Анди често зими навраћао код госпође Сабо? Из какве породице он потиче? 

Како је био васпитан? На основу чега то можеш да закључиш?  
3. Када ликови започињу разговор? Ко први проговара? Шта жели да каже? На који 

начин то чини? Зашто хоће да напише писмо?
4. Каква су Јулијина осећања према Андију? Како она зна шта Анди жели да јој каже? 

Зашто су Анди и Јулија плакали када су други сазнали да се они воле?
5. До кога је Андију од свих укућана највише стало? Какав је његов однос према мајци? 

На основу чега то закључујеш? Како се он осећа док разговара са сестром? Какав је Анин 
однос према Андију? Коме се Анди поверава?

 6. Запази у ком је лицу написана прича. Подвуци у првом пасусу (целини) заменичке и 
глаголске облике који упућују на то лице.

Домаћи задатак
У Радној свесци на стрaни 12 oд тебе се очекује да сазнаш који се књижевни ликови 

крију иза одређеног одломка и шта у писму поверавају једни другима.

„Шта имаш да јој кажеш?“ рече он.
„Нећу јој рећи да си Јулијин вереник.“
„Кажи мами да се ја никад више нећу вратити кући“, рече он, и осети како му се 

стеже срце од жалости.
„Мама ће плакати“, рече она.
„Зар си јој рекла?“, упита он.
„Нисам“, рече Ана. „Богами, нисам.“
„Ако јој не будеш рекла ништа, нећу ићи у Сан Франциско. Ни у Црну Гору.“
„Нећу јој рећи“, понови  Ана.
Уто стиже и његова мајка и поче да га дозива. Андреас обриса очи, удахну дубоко 

и изађе из скровишта. Онда шапну Ани: „Важи, само немој рећи ништа о ономе.“
Али његова би мајка увек приметила када је плакао.
„Зашто je плакао мој мали?“, упита његова мајка.
„Нисам“, рече он и оте му се један уздах као после плача.
Онда поче да плаче. Сети се како би било његовој мајци да је побегао у свет.
Ана је хтела да му помогне: 
„Хтео је да бежи опет у Сан Франциско. Или у Црну Гору, деди.“ Сад је већ 

морао да призна да је плакао. И да каже и зашто је плакао.
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Мирослав Антић

Плава звезда

Иза шума, иза гора, иза река, иза мора, 
жбуња, трава,
– опет ноћас тебе чека чудна нека звезда плава,
звезда права.

Чак и ако не верујеш,
пробај тога да се сетиш.
Кад зажмуриш и кад заспиш, ти покушај да је чујеш,
да одлетиш,
да је стигнеш и ухватиш и сачуваш кад се вратиш.

Али пази:
ако није сасвим плава, сасвим права,
мора лепше да се спава, да се сања до свитања,
мора даље да се лута,
– тристо пута,
петсто пута,
мора друга да се нађе... трећа... пета...
мора у сну да се зађе на крај света
и још даље иза краја – до бескраја.

Мора бити такве звезде.
Шта се чудиш?
Пази само да је негде не испустиш док се будиш.
Пази само да се негде не изгуби,
не повреди.
Таква звезда у животу много значи, много вреди.

Ја ти нећу рећи шта је ова звезда плава,
звезда сјајна.
Кад је нађеш – сам ћеш знати.
Сад је тајна.
A на почетку беше реч...

Прочитај песму изражајно водећи рачуна о њеној интерпункцији. Обележи оловком 
целине песме и запази где је пауза у стиху. Разговетно и гласно изговори сваки глас. 
Нагласи оне речи које се истичу својим значењем. 
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У свету уметничког дела
1. Где се налази „плава звезда“? Подвуци именске речи које ти помажу да одредиш 

њено место у простору. Зашто она није жута, већ плава? Шта би таква „чудна нека звезда 
плава“ могла да представља?

2. Подвуци глаголе у другој и трећој строфи који показују када се звезда јавља. Зашто ју 
је могуће открити само у сну и машти? Која су њена тајанствена значења? Где би ти требало 
да трагаш за „својом звездом“? Како би требало да поступаш? 

3. Запази какав је стих у песми. Неке речи се не римују на крају, него на половини 
стиха. Пронађи и подвуци такве риме. 

У сваком од нас постоје „неке чудне звезде плаве“ које чекају да буду откривене. У томе 
ћеш успети ако верујеш у себе, желиш да оствариш своје снове и потрудиш се.

1. О чему ти најчешће машташ? Шта сањаш? На који начин покушаваш да оствариш 
своје жеље?

2. Како се понашаш када ти не пође за руком да постигнеш оно што замислиш? Које су 
особине потребне сваком од нас да бисмо остварили своје жеље? Како се ти осећаш када 
успеш у томе? 

Реч водича
„Ви растете. Постоји нешто као детињство, као дечаштво и 

као младост. За детињство и младост написано је безброј лепих 
песама. За оно средње доба, кад више нисте шмркавци, а нисте још 
увек ни сасвим одрасли, нема много књига. То време као да се  
помало заборавља. Тај мост преко кога треба прећи са једне на 
другу обалу. Та чудна пукотина између дванаесте и шеснаесте, која  
понекад уме да траје деценију, а некад је прескочиш за тренутак. 

Ја сам записао ове песме да лакше дишете. Да знате да имате  
негде у свету једног истинског пријатеља који се брине о вама 
друкчије него тата и мама, родбина или наставници у школи. Једног 
пријатеља песника, који је и сам помало дечак, са једним седим 
чуперком у глави, али још увек плавим у души. 

Моје песме нису песме, него писма сваком од вас. Оне нису 
у овим речима које читате, него у вама, а речи се употребљавају 
само као кључеви, да се откључају врата иза којих нека поезија, већ 
доживљена, већ завршена, већ много пута речена, чека затворена 
да је неко ослободи.

  (Мирослав Антић, О љубави и још онечем, одломак)
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Исидора Секулић

Буре
(одломак из приповетке)

буре – округао дрвен 
предмет састављен од 
савијених дасака (дуга) 
причвршћених обручима

ртењача – мравињак

презати – упрезати

кутић – угао, заклоњено, 
тајанствено место

лексикон – књига у којој 
су објашњени разни 
појмови; енциклопедија

буктети – горети јаким 
пламеном

поларна светлост – 
светлост горњих слојева 
атмосфере која се може 
видети на Северном и 
Јужном полу

физиономија – изглед

грдне – силне, јаке, бројне

галија – средњовековна 
ратна лађа, старински 
брод на весла и једра

Асирци – ратоборан 
народ који је у VII веку 
пре нове ере владао 
Месопотамијом, Египтом 
и источним Средоземљем

Седела сам дакле по цео дан сама, у каквом кутићу, и 
превртала шарене и светле картоне по лексиконима и књигама 
природних наука. Тамо се видела како букти поларна светлост, 
тамо је било оних чудних тропских биљака са физиономијама 
дивљих животиња, шуштало је море и возиле су по њему грдне 
галије асирских веслача, ишли су у бој египатски војници, све 
један као други, са запетим стрелама и оним чудним оштрим 
профилима главе на оба рамена. /.../

Тако данас, тако сутра, тако зимус, тако летос, прво у соби, 
па у ходнику, па на тавану, па у башти, па најзад у бурету. 

Ја сам то звала буретом, али у ствари је то била једна 
грдна каца, расушена, раздрмана стара каца која је стајала у 
дну дворишта и без икаква опредељења полагано трунула и 
пропадала. Бочне дуге се још некако и држале, али се расушиле 
и испрепуцале. Доле није било дна, а дно, окренуто навише 
као кров, све се изрешетало, свака се даска могла померити, а 
много главних дасака није више ни било.

Поодавно сам осећала неки укус за тај расклиматани стари 
дворац. Између дасака сам завиривала у њега, штапићем 
гуркала и пипала огромну и као камен тврду печурку, 
размицала лишће густог и угасито зеленог корова, и волела да 
слушам сиву мелодију ћутања и тишине.

Помишљала сам прво да у друштву продрем у буре, 
али сам се предомислила и решила да га сама испитам и по 
робинзонски освојим.

Једног раног летњег јутра дограбим собне мердевине, чекић 
и сикирицу, попнем се на кров и размакнем даске по њему да 

Одмах се познају она несрећна мала деца која из школе долазе у празну кућу, 
која знају Робинзона напамет, и у деветој години читају Живо и ање у Сибиру и 
Пу у земљу Вашукулумба. 

Познају се мали сирочићи који рано остану без матере, који сакривају главу 
под јастуке кад пролазе мртвачка кола, боје се кад ноћу сат избија, и имају мршаво 
бледо лице и дугачке суве ручице. 

✳✳✳
Школски задаци нису ми задавали много бриге. Све је било просто и лако и могло 

се већ у школи научити и запамтити. А брат ми је био несташко и мали дивљак. 
Подизао је Скадар на Бојани и зазиђивао моје лутке, тражио мравима ртењачу, 
презао скакавце у кола од карата, и више ишао на глави него на ногама.



28

запета стрела – стрела 
спремна за избацивање

профил – изглед лица са 
стране

каца – врста дрвеног 
бурета ужег при врху, а 
ширег при дну који има 
отвор са горње стране

продрети – силом ући

сикирица – секирица

пазарити – трговати

фикус – тропско, украсно 
дрво са великим овалним 
листовима

палма – биљка која 
успева у топлим 
крајевима

грозничаво 
– узбуђено, ужурбано

прибирати – скупљати

резбарија – уметничка 
слика или шара урезана у 
дрвету, камену 

Теба – престоница Египта 
у III миленијуму пре нове 
ере

смежуран – наборан

бујати – развијати се, 
живети

репув – чичак

може сунце унутра, а затим и ставим једну трулу даску с бока 
да бих и сама могла да уђем. 

Гњило и мртво дрво није много јечало под ударцима, али се 
каца ипак тресла, и у густом замршеном корову почело је неко 
многоструко мицање и шуштање као што се чује да кипи и 
пуцка у земљи кад после кише опет гране сунце.

Прво сам чупала и секла коров стојећи напољу, а кад се 
очистило повеће местанце, уђем унутра, и, које од жеље које 
од страха, до ручка сам проредила и утаманила све шуме и 
луге мрава и гуштерова. Оставила сам, али разређен, један ред 
репува; остала је велика печурка; на оној угнутој страни, где 
се вода сливала, остао је ред ситних, бледоцрвених гљивица, и 
остала је једна вештачки исплетена паукова мрежа.

Земља је била влажна и црна као гроб, оне ситне гљивице 
изгледале су као болесне оспе, а из гњилих дасака је зрачила 
нека загушљива млечна парица. Али се све то брзо изменило. 
Брзо је дошао непријатељ влаге и тмине. Ушао је јули са 
врелим и сухим својим дахом, и сутрадан је земља већ имала 
кору, гљивице су, као сухе красте, поотпадале, а намрштени 
отромбољени репув се насмешио у зеленијој боји.

Тога дана сам се уселила у буре. Прво сам унела малу 
столичицу и над њом разапела стари неки избељени кишобран 
с којим су млађи ишли у јесен да пазаре. Па сам онда довукла 
сву моју баштицу у лонцима, између осталога и два лепа висока 
фикуса који су у бурету изгледали као палме.

Одмах затим је ушла гомила танких дрвених кутија од цигара 
које сам грозничаво прибирала, па чак и куповала, јер сам у то 
време, од јутра до мрака, измишљала и резала галије и лађе.

Укуцам затим неколико клинова и повешам тестерицу, 
чекић, старе маказе, кантицу, кутију с ексерима и канапима, и 
довучем, најзад, стару једну енглеску историју где је било пуно 
цртежа и резбарија са тебанских и египатских гробова, који су 
представљали море, буре, галије и морепловце.

С почетка је било неког детињег страха, и ја бих почешће 
искакала из бурета да се после мале паузе и ослушкивања опет 
вратим у њ. Али навика је брзо дошла, и ја се од бурета нисам 
одвајала. И ако је требало да ме траже, тражили су ме у бурету, 
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фантазија – машта, 
замишљање, сневање

тараба – ограда

робинзонијада – врста 
авантуристичког 
романа инспирисаног 
доживљајима Робинзона 
Крусоа

коралска – која се састоје 
од корала (светлоцрвеног 
или белог камена насталог 
од скелета морских 
животиња које живе на 
стенама)

котарица – плетена 
корпица од прућа

студ – хладноћа

глечер – ледник, велика 
санта леда која се креће

стихија – природна појава 
која има рушилачку снагу

вечност – бескрајност, оно 
што никада не престаје

усплахирена  
– узнемирена, збуњена, 
узбуђена, уплашена

докучити – схватити, 
сазнати, разумети

симбол – знак

и ако је требало да ме нађу, нашли су ме у бурету. Штавише, 
касније сам и ону једну даску, која је уласка ради скинута, 
наслањала изнутра, тако да сам осим отвореног крова, била 
сасвим заграђена и била сасвим сама. Псима и мачкама је улаз 
био забрањен, моме брату је у бурету било тесно, а крилати 
моји гости долазили су одгоре.

У овом шупљикавом и смежураном дворцу бујала је нека 
лака, мека и тиха фантазија, и док су друга деца напољу грајала 
и целог лета трчала од тарабе до тарабе за једним лептиром, 
мала бледа девојчица сањала је у бурету своју робинзонијаду.

Сањала о великим морима по којима се коралска острва 
љуљају као котарице цвећа. О пределима где сунчани зраци у 
тешким дебелим видицима падају на земљу, и где нема друге 
хладовине и свежине до кад морске птице рашире своја крила и 
водом са свога перја попрскају цвеће. Сањала о страшној студи 

и глечерима из чијих се пукотина плази чудна плава светлост, и осећала да тамо на 
северу, у оним смрзнутим енергијама, мора лежати клица и стихија праве вечности.

У тој трулој колибици сам научила да волим оно што се не види, оно што немам, 
и оно што мора да прође. 

Волела сам сунце, светлост, лептире, бубице и цврчке. Волела сам их нервозно 
и са стрепњом, јер сам видела да сунце залази, и знала да ће за дан или за недељу 
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У свету уметничког дела
1. Шта сазнајеш о девојчици на почетку приче? Колико има година? Са ким одраста? 

Како проводи слободно време? 
2. Зашто је девојчица пожелела да освоји буре? Са ким себе упоређује? Подвуци у тексту 

речи којима се сликовито описује изглед бурета. Којим стилским фигурама се то постиже?
3. Опиши како се девојчица уселила у буре. Шта је све урадила да би му променила 

изглед?
4. Да ли се девојчица сакрила или осамила од других? Како се у почетку осећала у 

бурету? На шта се девојчица временом навикла? Зашто је касније покривала отвор за 
улазак у кацу? Од чега је желела да се сакрије? Шта на основу њених поступака можеш да 
закључиш о њеном карактеру? Издвој и наведи најизразитије особине овог књижевног лика.

5. О чему је девојчица волела да сањари? Којом стилском фигуром је дочаран морски 
пејзаж? Како су описани северни предели? Чиме су они оживљени?

6. Шта девојчица осећа према инсектима? Како она описује лептире, бубице и цврчке? 
Због чега је била нерасположена? Које стилске фигуре ту уочаваш?

7. Шта је за девојчицу значио долазак птичице? Због чега ју је заволела? Како је 
поступала према њој? Шта мислиш због чега је птица престала да долази? Посебно обрати 
пажњу на опис дана у којем се то догодило. 

8. Подвуци стилске фигуре коришћене у описима пејзажа и објасни њихово значење. 

поумирати шарени и луди лептири, и да ће за мало попадати изнурени мали 
цврчци. Попадаће, и врућина ће их спржити, и ја ћу можда сама изгазити осушене 
лешинице веселих мојих певача. /.../

Неко време, свако јутро у једно исто доба, на једну исту дашчицу крова, 
долазила је, не знам откуд, чудна нека мала, усплахирена и ћутљива птица. 
Климнула би главом на све стране мог бурета, затреперила телом као да ће сваким 
перцем за себе полетети, и после неколико тренутака нестала.

Покушала сам да у тањирићу оставим мрвица, од хлеба, од колача, воћа и шећера, 
али се птица увек једнако понашала и никад ништа није додирнула. Зашто је та 
животињица долазила, шта ју је привлачило, шта је гледала и шта је видела? Није ми 
се дало да разлог докучим, али сам ту птицу волела као што се воли симбол љубави и 
доброте.

Једног дивног летњег дана, кад се сва лепота једног годишњег времена свезала 
у лепо јутро, кад су голубови изгледали крупни, пластични и тешки, кад су 
изукрштани сунчеви зраци звечали као сребро, кад се говор чуо као смех, кад је 
светлост тако густа била да су је мушице и лептири крилима разбијали, кад сам ја 
сретна и весела дотрчала у буре – птица није дошла. Ни тада, ни икад више.
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Бранко Ћопић

Орлови рано лете
(одломак из романа)

У одломку који је пред тобом прати шта изазива неочекивана појава девојчице Луње у 
дечачкој дружини. Ако желиш да упознаш и остале чланове ове дружине, прочитај роман 
у целости.

ђипати – скакати

понио – понео

пограбити – зграбити, 
шчепати

гргутнути – једва 
проговорити

утакнути се – умешати 
се

назорице – кришом

станка – пауза

XII

Читаве ноћи Јованче је немирно спавао. Тек затвори очи, 
и већ се нађе у непознатој сумрачној пећини. Иза каменита 
стуба вири лисица, кези се. Дјечака хвата страх: ево је, сад ће 
скочити! Уто однекле испада Николица с кујом. Јованче му, 
сав срећан, ђипа у сусрет и... бубне с кревета право на земљу.

– Враг с тобом и твојом кујом! – гунђа у мраку и пипа чво-
ругу на глави. – Богме ћеш сутра платити за све ово!

Али већ ујутру Јованче заборавља и страшан сан и своју 
чворугу и трком јури у Прокин гај. Тамо га чека неугодно 
изненађење. Ђоко Потрк јавља да мајстор Мачак неће доћи. 
Задржао га отац да му помогне у неком хитном послу око 
једних кола.

– Онда данас нема ништа од уласка у пећину – ожалости се 
Јованче. – Да сам бар ја понио неки фењер и сам самцит покушао да се увучем тамо.

Док је тако сједио невесело оборене главе, трже га из мисли Стричев престра-
шен узвик:

– Ено је!
– Шта је?! Ко је?! – поскакаше дјечаци.
– Она! Она главом!
– Зар лисица? – ускликну Ђоко.
– Да пуштам Жују? – пожури Николица.
– Какву Жују! – викну Стриц. – Неће Жуја на њу.
– Па ко је онда? Мечка? – препаде се Ђоко. – Гдје је? Ништа ја не видим.
– Ено је иза оне букве. Сакрила се чим сам ја повикао.
– Ама ко је, казуј?! – пограби га Јованче за раме.
– Па зар већ нисам рекао да је она! – наљути се Стриц. – Она главом!
– Ма која она, слоне један?
– Луња, човјече! Ко ће други бити него Луња.
Јованче се уозбиљи.
– Е, онда смо пропали, открила је логор.
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Сви потрчаше оној букви и сјатише се око дјевојчице, која је стајала уза само 
стабло и скромно и стидљиво притискивала лице уз глатку кору дрвета.

– Шта радиш ту? – строго поче Јованче.
– Дошла сам да вас видим – тихо рече Луња и погледа га тако добродушно 

својим великим тамним очима да Јованче, већ спреман да викне, само гргутну као 
млад пјетлић и настави много мекше:

– А зашто да нас гледаш?
Умјесто Луње, у разговор се утаче накостријешени Стриц:
– Дошла је она да нас шпијунира, знам ја њу. Лијепо се провукла назорице за 

неким од вас, за неком будалом која се није обазирала да је неко не прати.
– Је ли тако, Луња? – упита Јованче. – За ким си дошла?
– За Стрицем. Он се никад не обазире, само пружа кораке.
Читава дружина прасну у смијех и саби се у чврст круг око поцрвењелог 

Стрица, који је само збуњено звјерао око себе као да је пао с крушке.
– Аха-ха-ха, дошла за будалом, велиш!
– Ко ли је та будала, еј, Стриче?
– Ја сам будала! – одједном дрекну Стриц, муњевито прискочи стаблу и док 

се још дјечаци нису ни снашли од изненађења, он је већ окретно пузао уз букву. 
Заустави се тек у првим гранама и злурадо се исцери:

– Нек сад за мном дође, шпијунка једна! Ух, што је мрзим!
– А мрзиш ли ти, Луња, њега? – заграјаше дјечаци.
Дјевојчица подиже према крошњи свој миран поглед и одговори тихо и сасвим 

пријатељски:
– Не, ја волим нашег Стрица.
Под буквом узаври још већа граја.
– Ехеј, Стриче, воли те, воли те!
– Силази доље да те женимо!
Постиђени Стриц навали да се пентра још више уз дрво и најзад сасвим 

ишчезну у лишћу. Послије краће станке одјекну његов глас однекле с врха дрвета:
– Нек иде она куд хоће, дабогда цркла!
На те његове ријечи, дјевојчица покорно, оборене главе, крену кроз шуму. 

Јованче се уозбиљи.
– Луњо, куда ћеш?
– Шта ја знам куда ћу. Идем кад ме ту не воле.
– Шта не воле! Ко не воли! – повика Вањка Широки. 
– Стриче, магарче један, ожалостио си дјевојчицу, ено је оде богзна куда.
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– Хе, а шта она ту прича – надурено отегну Стриц. – Јест, па да ми се онда сви 
смију.

– Хајде, бој (момче), силази одозго, нећемо се више ругати – зовну Ник 
Ћулибрк.

Луњу некако вратише натраг. Брисала је малу, малецну сузицу у углу ока и, још 
увијек кришом, гледала Стрица који се правио да је не види. Она се онда приби уз 
Вањку Широког, свог заштитника, а на то Стриц љутито лупи дланом по стаблу и 
запријети:

– Други пут ћу скочити с врха букве, па нек буде мило онима који ме мрзе!
Дјевојчици заиграше усне. Она погледа по свима редом да се увјери узимају ли 

они озбиљно то што Стриц говори. Најзад заустави поглед на њему, кос, испитива-
чки и мученички поглед онога који страда и воли.

Запазио то и Стриц, али се ипак правио да ништа не види, иако му је срце тако 
играло да од радости умало није сунуо уз букву, и горе на врху раширио крила и  
полетио чак до Америке. Тако се њему бар чинило.

У свету уметничког дела
1. Ако те је нешто насмејало у овом одломку, наведи шта. 
2. Објасни како се Стриц осећа у Луњином присуству. Због чега се понаша грубо према 

њој? Шта је узрок таквог његовог понашања? 
3. Када се Стриц постидео? Пронађи места у тексту у којима се види да му је заиста 

стало до Луње. 

Словарица, реченица, ризница
Када се догађаји нижу један за другим и износе оним редом којим су се догодили, каже 

се да је то хронолошко приповедање. Оно може бити у 1. или 3. лицу.

Домаћи задатак
У Радној свесци на стрaни 67 на занимљив и духовит начин напиши састав о себи 

користећи облик хронолошког приповедања. Тема је То сам ја.
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18 19

20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32

Водоравно
1. Синоним (реч истог или сличног значења) за 
реч часовник.
3. Упитна заменица.
4. Одметник и борац против турског насиља. 
8. Деветнаесто слово азбуке.
9. Синоним за јунака књижевног дела.
11. Дело у којем писац описује свој живот.
15. Епска књижевна врста већег обима.
17. Апарат који омогућује преношење говора на 
даљину.
19. Синоним за неисину.
20. Антоним (реч супротног значења) за реч ра.
22. Опис природе.
24. Ономатопејска реч којом се оглашава крава. 
25. Име девојчице у коју се заљубио дечак у 
Ауобиографији.
27. Тема овог поглавља.
29. Речца.
30. Стилска фигура којом се истиче важна особина 
главног појма. 
31. Један везник.
32. Синоним за уакмицу.

Усправно
1. Главни лик у роману Хајдук Санко Јанка 
Веселиновића.
2. Шта је Перси био у сродству приповедачев 
професор математике?
3. Знак по којем се добро или зло предвиђа.
5. Лична заменица 1. лица множине.
7. Стилска фигура којом се истиче супротност 
између два догађаја, лика или појма.
8. Стилска фигура којом се упоређују два појма, 
лица или предмета по сличности (заједничким 
особинама).
9. Име најбољег Станковог друга са којим се 
касније посвађао.
10. Презиме писца приповедака „Дечак и пас“ и 
„Вереници“.
12. Врста морске рибе.
13. Женски лик из романа Хајдук Санко Јанка 
Веселиновића.
16. Наслов приповетке Исидоре Секулић о девојчици 
која воли да се сакрива на тајанствена места.
18. Описни придев.
21. Презиме нашег познатог комедиографа, писца 
Ауобиографије.
23. Узвик којим се изражава радост.
26. Шта слова граде?
28. Старо словенско божанство.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
КЊИЖЕВНА УКРШТЕНИЦА



ПОРОДИЧНО БЛАГО

    „Волео сам негда цвеће,
    – И сада ми јоште прија –
    Ал’ сад волим нешто веће:
    Деца су ми најмилија.“

Јован Јовановић Змај
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Породичне народне лирске песме
(избор)

зећир прстен – златни 
прстен са каменом

коса – дугачак 
наоштрен нож којим се 
коси трава

котао – већа метална 
посуда округлог облика 
у којој се спрема храна 
или носи вода

Играло је девет брата
Под оружјем на ливади,
Под јелом, под зеленом.
Међу њима сека мила,
Зећир прстен изгубила.
Браћа игру оставише,
Косом траву покосише,
Котлом воду исипаше,
Док нађоше секи прстен.

сеја – сестра

вију – повијају, мотају

мећу – стављају

дрво шимширово – 
зимзелено украсно дрво

пијавица – глиста 
која се припија уз тело 
животиње и храни се 
њеном крвљу

залажу га – хране га

пробесједи – проговори

  ✳✳✳

Двије сеје брата не имале,
па га вију од бијеле свиле,
од бијеле и још од црвене;
струк му мећу дрво шимширово,
црне очи два драга камена,
обрвице морске пијавице,
ситне зубе два низа бисера;
залажу га медом и шећером:
„То нам једи, па нам пробесједи!“
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У свету уметничког дела
1. На који начин је у првој песми приказана љубав браће према сестри? Шта су они све 

учинили да би јој помогли да пронађе прстен?
2. Шта су желеле сестре у другој песми? Како се оне играју? Шта раде?
3. Којом стилском фигуром је описана лепота направљене лутке? Зашто се очи пореде 

са драгим каменом, зуби са бисером, а обрве са пијавицама?

1. Која је твоја најдража играчка? Са ким се најрадије играш? Чега се најчешће играте? 
Колико времена проводиш у игри? Које друштвене игре волиш? 

2. Вероватно и ти некада правиш играчке које користиш у игри (лук и стрелу, кућицу 
за птице, фигуре за шах или стратегију, макету авиона, брода и слично). Донеси на час свој 
рад и опиши како је он настајао.

Словарица, реченица, ризница
У другој песми опис лица лутке, коју су девојчице у игри направиле, ствара се 

различитим упоређивањем са природом. Замишљени брат има црне очи као два драга 
камена, обрве извијене попут пијавица и ситне, беле зубе поређане правилно као два низа 
бисера. 

Таква стилска фигура којом се два појма или предмета упоређују по сличностима 
(заједничким особинама) назива се поређење. На пример: паметан као пчела; вредан као 
мрав; пева као славуј. У народној поезији честа су поређења у којима изостаје реч као. 
Такав је случај и у наведеним стиховима:

„Црне очи два драга камена,
обрвице морске пијавице,
ситне зубе два низа бисера.“ 
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Највећа је жалост за братом
(народна песма)

добро – све што је веома 
драго

господар – муж

ручни ђевер (девер) 
– онај који води младу на 
венчање

изгрдити – изгребати

Сунце зађе за Невен, за гору,
јунаци се из мора извозе.
Бројила их млада Ђурђевица,
све јунаке на број набројила,
до три њена добра не наброји:
прво добро – Ђурђа господара,
друго добро – ручнога ђевера,
треће добро – брата рођенога.
За Ђурђем је косу одрезала,
за ђевером лице изгрдила,
а за братом очи извадила.
Косу реже, коса опет расте,
лице грди, а лице израста,
али очи не могу израсти,
нити срце за братом рођеним.

У свету уметничког дела
1. Подвуци опис природе у песми и објасни шта мотив заласка сунца наговештава. До 

каквог сазнања долази млада Ђурђевица? Одакле се путници нису вратили? На основу чега 
то можеш закључити? 

2. Кога млада Ђурђевица ишчекује? Којим редоследом су у песми наведени њени 
најмилији? На који начин она исказује своју тугу због губитка ближњих? За ким највише 
пати? Којом стилском фигуром је то представљено?

3. Пронађи контраст у песми и објасни значење ове стилске фигуре. 
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1. Како је на тебе деловала наведена песма? Издвој стихове који су посебно побудили 
твоју пажњу. Шта мислиш о поступцима којима млада Ђурђевица испољава бол? Које 
њено понашање ти је неприхватљиво? На који начин је она још могла да изрази своју тугу? 

2. Протумачи следеће поруке песме:

Болно је суочити се са сазнањем да вољених више нема.
Тешко је живети без блиских особа.
Човек никада не сме да изгуби наду.
И у тешким ситуацијама човек мора да има храбрости и снаге да настави да живи.

Словарица, реченица, ризница
У песми „Највећа је жалост за братом“ млада Ђурђевица не говори о својој патњи због 

губитка ближњих (мужа, девера и брата), већ својим поступцима то показује (прво је косу 
одсекла, па је лице изгребала и на крају очи извадила). Из стихова се види да се њена патња 
постепено појачава (она прво жали за мужем, затим и за девером, а њена туга достиже 
врхунац сазнањем да јој је и брат погинуо). 

Стилска фигура у којој се постепено наводе по јачини осећања ликова, њихови 
поступци и догађаји назива се градација. Помоћу градације остварују се и садржина 
и идеја песме „Највећа је жалост за братом“. Природа се обнавља постепено, живот се 
наставља, али туга младе Ђурђевице не пролази.

Откривалица
Лирске народне песме које певају о односима у породици и oсећањима чланова 

заједнице називају се породичне песме. У њима се описује мајчинска љубав и 
пожртвованост према деци, сестринска љубав према браћи и слично. Породичне песме 
ретко певају о очинској брижности или о осећањима деце према родитељима. У неким 
породичним песмама описује се туга ближњих због губитка најрођенијих. Као и остале 
лирске песме, и породичне песме можеш пронаћи у књизи Српске нароне пјесме I Вука 
Стефановића Караџића или у некој од антологија српске лирске усмене поезије.

Домаћи задатак
У Раној свесци на странама 18, 20 и 22 обнови знање о стилским фигурама (поређењу, 

контрасту и градацији). 



40

санак – сан

подранити – поранити

одменити – заменити у 
послу, помоћи

Успаванке
(избор)

И у прошлости, да би успавале децу, мајке су их љуљушкале и певале им разноврсне 
песмице. Веровале су да сан долази по дете и одводи га, а затим га непосредно пре буђења 
враћа. Зато се сан у успаванкама понаша као живо биће (хода, говори, милује, саветује и 
љуби). 

Санак иде низ улицу,
Води децу за ручицу,
И дечици говори:
„Спавајте ми, децо мила,
Да се сити наспавате,
Да изјутра подраните,
И мајчицу одмените.“

нинај – спавај

ђе – где

ушикати – успавати

Нинај, нинај, злато моје!
Чуј, ђе ми те санак зове;
Сан те љуби, и говори:
„Ушикај се, драго моје.“

задојити – нахранити

румен – црвен

бијел – бео

радин – вредан

хитар – брз, окретан

Мајка Јова у ружи родила
ружица га на лист дочекала,
бела вила у свилу повила,
а пчелица медом задојила,
ластавица крилом покривала,
нек је румен кô ружа румена,
нек је бијел кô бијела вила,
нек је радин кô пчела малена,
нек је хитар као ластавица.

✳✳✳

✳✳✳
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горица – гора

челица – пчела

задојити – нахранити

пас – појас

смиље – украсна биљка 
жутог цвета

урећи – погледом или 
речима нанети некоме 
зло

удити – шкодити

наудити – нанети зло, 
нашкодити

урок – наношење зла 
погледом или врачањем

бешика (беша) – колевка

✳✳✳

Спавај, чедо, родила те мајка
у горици, ђе се легу вуци,
челица те медом задојила,
б’јела вила злату баба била,
у свилене пелене повила, 
мушкијем те опасала пасом,
дала тебе капу вучетину,
вучју капу и од орла крило,
и на капи свакојака биља,
а највише девојачког смиља,
кад ми будеш момак за женидбу,
да те нико урећи не може.

Спавај, спавај, сан те преварио,
прије тебе него твоју мајку;
сан у бешу, а несан под бешу;
уроци ти под ногама били,
моме злату ништа не удили,
наудили у гори хајдуку;
уроке ти вода однијела,
моме чеду здравље донијела,
донијела здравље и напредак,
да ми буде здраво и напредно!
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У свету уметничког дела
1. Прочитај још једном прву наведену народну успаванку и објасни како је описан 

долазак сна. Шта сан све уме? Којом стилском фигуром је то представљено?
2. Која осећања преовлађују у песми која почиње стиховима „Нинај, нинај, злато 

моје!“? Подвуци речи из којих се то може закључити.
3. Које се појединости у песми „Мајка Јова у ружи родила“ односе на дететово рођење? 

Где је рођен Јово? Подвуци поређења у песми и објасни шта му је мајка пожелела. 
4. Која се фантастична (натприродна) бића помињу у народној песми са почетним 

стихом „Спавај, чедо, родила те мајка“? Чиме све у народној поезији виле могу да 
обдаре јунаке? Када оне постају опасне и могу да науде људима? Чиме је вила даровала 
новорођенче? На који начин ће њени дарови помоћи детету? 

5. Од чега мајка штити сина? Шта му је пожелела успаванком?

Словарица, реченица, ризница
Сан и урок у наведеним успаванкама имају људске особине и поступају као да су жива 

бића. Стилска фигура која омогућава да предмети и нежива бића оживе и добију људске 
особине и својства живих бића назива се персонификација. Она се често користи и у 
народној и у ауторској књижевности:

„Једноноге плесачице јеле  Снежне велове беле
смеју се, нишу, смеју,   Лудо око себе веју.
ломе у танким крстима.  Трче на сребрним прстима.“
      (Десанка Максимовић, Сребрне плесачице, одломак)

Ко је тебе у детињству најчешће успављивао? Како је то чинио? Од чега те је било 
страх? На који начин су ти старији помагали да га лакше савладаш?
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Јован Јовановић Змај

Тијо ноћи

тијо – тихо

кâ – као

брујити – производити 
нејасне гласове

пасти – зауставити се, 
спустити се, слетети

сићани – малени

ткати – плести

дувак – вео, танка 
прозрачна тканина којом 
се покрива лице

појас – струк

Тијо ноћи,
 Моје сунце спава;
За главом јој
 Од бисера грана,
А на грани
 Кâ да нешто бруји,
То су пали
 Сићани славуји:
Жице преду
 Од свилена гласа,
Откали јој
 Дувак до појаса,
Покрили јој
 И лице и груди,
Да се моје
 Сунце не пробуди.
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У свету уметничког дела
1. Пажљиво прочитај народну успаванку која почиње стиховима „Мајка Јова у ружи 

родила“ и упореди је са Змајевом песмом „Тијо ноћи“. Шта је њихова основна тема? На 
који начин мајка у народној песми изражава своја осећања? А како се то чини у песми 
„Тијо ноћи“?

2. Издвој и упореди најважније мотиве (мање тематске јединице) који се појављују у 
наведеним успаванкама. Које описне мотиве запажаш? Откриј фантастичне (нестварне) 
мотиве у обе песме. Опиши песничку слику коју стварају мотиви у Змајевој успаванци.

3. Упореди језик и природу стиха народне и ауторске успаванке. Обрати пажњу на број 
слогова у стиховима. У ком стиху су испеване обе песме? Која је разлика између народне 
(усмене) и ауторске успаванке? 

4. Послушај успаванку „Тијо ноћи“ која има музичку пратњу и обрати пажњу на ритам 
и мелодију песме. Песник Јован Јовановић Змај је стих од десет слогова поделио у два реда. 
Шта је тиме постигао?

Словарица, реченица, ризница
Успаванке су веома старе лирске песме које су се певале деци да би лакше заспала. 

Наши преци су веровали да је спавање нека врста привремене смрти јер тада душа 
напушта тело и враћа се тек онда када се дете пробуди. Деци су од рођења певане 
успаванке које су их штитиле у сну од опасних сила. У неким успаванкама говори се о 
чудотворном рођењу детета уз помоћ биљака, животиња и натприродних бића. Најчешће 
се у овим песмама описује колевка у којој дете спава и предвиђа се његова будућност (син 
ће постати младожења и ратник, достојан цареве кћери). Поред народних успаванки, 
постоје и оне које су писали наши познати песници. Једна од најлепших успаванки је „Тијо 
ноћи“ Јована Јовановића Змаја. И данас се деца често успављују песмом и причом. Као и 
остале народне лирске песме, и успаванке можеш пронаћи у књизи Српске нароне пјесме I 
Вука Стефановића Караџића или у некој од антологија српске лирске усмене поезије.

Домаћи задатак
Послушај песму „Тијо ноћи“ у својој звучној читанци и научи је напамет.
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Сватовске народне лирске песме
(избор)

Наши преци су песмом обележавали важне догађаје у свом животу (рођење детета, 
венчање, породична славља и сл.). Та значајна дешавања у породици сачувана су у обичајним 
лирским народним песмама. Постоји неколико врста ових песама. Међу најзначајнијим су 
сватовске песме, здравице и тужбалице.

клети се – обећавати и 
тврдити нешто

род – родбина

опазити – угледати

 делија – јунак

оћу – хоћу

друге – другарице

беседити – говорити

рус – црвенкаст, плав

напленовати косе  
– уковрџати косу

снаја (снаха)
 – синовљева или 
братовљева жена

заова – мужевљева 
сестра

Лепа се Смиља на води клела:
„Нећу од рода, нећу од мајке,
Од миле мајке, од браће драге.“
А кад опази Јову делију:
„Оћу од рода, оћу од мајке,
Оћу, да шта ћу, остати нећу,
И моје друге остале нису,
Не могу ни ја остати сама.“
Али беседе Смиљине друге:
„Зар си се, Смиљо, надевовала,
И русе косе напленовала,
И бела лица нанеговала?
Ко ће ти мајци воде донети?“
Али беседе Смиљине снаје:
„Путуј путујче, наше заовче,
Ми ћемо мајци воде донети.“
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за рана – рано изјутра

брале – брате

прстеновати – верити 
испрошену девојку

ташта – девојчина мајка

венац – венчана круна

обоци – минђуше

зубун – вунена горња 
хаљина без рукава

терзија – кројач 

кујунџија – златар

стас – висина и облик 
тела

образ – лице; част

века вековати – живети

За ран’, Павле, за ран’, мили брале!
За рана ми снаху прстенујте.
Када будеш у таштине дворе,
кад изведу лепоту девојку,
не гледај јој венце ни обоце,
не гледај јој шарене зубуне,
нит’ јој гледај везене рукаве;
зубуне су терзије шарале,
рукаве су везиље навезле,
а венце су кујунџије виле;
већ јој гледај стаса и образа,
с ким ћеш, брале, века вековати.

Кад се испроси дјевојка
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истекло – зашло

данак – дан

љуба – невеста

проћетан – процветао

дваш – двапут

триш – трипут

Кад долазе сватови с дјевојком

Добро дошли, кићени сватови!
С вама дошла свака добра срећа!

Опет тада
Истекло је жарко сунце ћа иза горе,
Обасјало младожењи бијеле дворе,
Пред дворе му коло игра, пјесне се поју,
Вес’о ти је ови данак, мој мили Боже!
Ђе Јовану љуби воде у часе добре.
Вод’ је, води, млади Јово, сретња ти била!
У њу су ти свака добра, која с’ могу наћ’:
У њу ти је б’јело лице, ка’ цв’јет проћетан;
У њу су ти црне очи соколова чина;
У њу су ти б’јеле руке града вриједне. 
Када зачу млади Јово што му говоре,
Дваш је триш млади јунак колом скочио
Од доброте драге љуби што је зачуо.

Наук дјевојци 
Лепо ти је под ноћ погледати
Где девојка седи код девера,
Испод венца младожењу гледи!
Њој говори млади младожења:
„Што ме гледаш, драга душо моја?“
„Ја те гледам, суђен господару,
какав ћеш ми сада наук дати,
како ћу ти мајци уговети.“
„Лако ћеш ми мајци уговети:
доцне легни, а рано устани,
двор помети и воде донеси,
и очешљај своју русу косу.“

наук – савет

венац – вео

уговети – угодити

доцкан – касно

двор – кућа

помети – почисти
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У свету уметничког дела
1. У шта се Смиља клела? Зашто се предомислила када је угледала Јову? Шта она 

прижељкује? На основу чега то закључујеш?
2. Какав је савет добио Павле од своје сестре? Које врлине треба да красе његову 

невесту?
3. Како је описана Јовина невеста? Које њене врлине су песмом истакнуте? Како се Јова 

осећао када је сазнао какву му невесту доводе? Како је своја осећања исказао?
4. Какав је савет младожења дао невести? Шта се од ње очекује? 

Словарица, реченица, ризница
Сватовске песме су веома старе народне лирске песме које су се певале у оквиру 

женидбених обичаја (кићења и чешљања невесте, даривања свадбене одеће, прстеновања и 
прошевине младе, дочекивања сватова у младожењиној кући и венчања). У њима се пева о 
девојчиној лепоти, њеној стрепњи да ли ће јој бити добро у новом дому, о младожењиним 
врлинама и жељи да невеста донесе мир и срећу у њихову кућу. Сватовске песме имају 
радњу и неке драмске елементе (дијалошки облик питања и одговора). Најчешће су у 
осмерцу (стиху од осам слогова), у лирском десетерцу (стиху који има десет слогова и 
паузу после петог слога) и тринаестерцу (стиху од тринаест слогова).   

Занимљивости
„Свадбени обичаји су у српском народу тако многобројни и по различнијем крајевима 

тако разнолики да би се о њима читава једна књига могла написати. /.../ 
У Црној Гори, као и свуда код Срба, женидба и удадба не зависи ни од младића ни 

од дјевојке, већ једино од родитеља, а они гледају много више на глас породице него на 
личност невјесте или младожење. Родитељи вјере своју дјецу, а она се нијесу ни видјела, 
и не само да није обичај тражити уз дјевојку мираз, него се мора за њу платити и њену 
родбину даривати. /.../ Међу сватовима мора бити стари сват, кум, првијенац, барјактар, 
војвода и дјевер. У Србији има још и чауш, прикумак (као слуга кумов) и гадљар. /.../ 

Сватови су обично одјевени и наоружани што љепше може бити, зато се у народнијем 
пјесмама и каже кићени сваови.“

 (Вук Стефановић Караџић, Живо и обичаји нароа српскоа, одломак)

Домаћи задатак
У Раној свесци на страни 34 обнови градиво о лирској народној поезији.
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Светозар Ћоровић

Богојављенска ноћ
(одломак из приповетке)

Приближује се поноћ. Читаву касабу обавио је густи мрак и само што у малој, 
сиротињској кућици, тамо на крај махале, још трепери слаба свјетлост. То се кратка 
свијећа, лојаница, бори са смрћу... Догорила је скоро до краја, па се онај злаћани 
пламен повија, дрхће и лагано пуцкара, разбацујући ситне, модрикасте пјеге и једва 
освјетљујући онај дио собе гдје, на подераном душеку, лежи болесна жена, у задњим 
часовима... Близу њезине главе је мало пенџерче... Крај њега сједи мршави и блиједи 
седмогодишњи малиша, па замишљено гледа у небо. Налактио се на крај пенџера, 
поднимио се руком, па нити се миче нити говори. Као да је од камена. Само ако 
болесница каткада јаче јаукне, окрене јој се и, готово шапатом, запита:

– Мајко, боли ли те пуно?
– Ох... боли...
А он је тихо поглади по образу.

– Не бој се, све ће проћи!
Па се опет окрене и гледа као прије.
По свему небу осуле се звијезде и као да се смјешкају на 

њега. А он их гледа... гледа, и никада да одврати очију. Као да 
то и нијесу звијезде, него разне лијепе играчке, које дјеца тако 
радо и тако дуго гледају... Једна звијезда затрепта, полети и 
ишчезну у ноћи, оставивши за собом свијетао траг... Мали 
погледа и, као да то прије није ни видио, благо се осмјехну.

– Сад ће! – тихо прошапта.
Он је мислио да ће сада попадати још неколико звијезда и 

тада ће бити оно што управо и чека: да ће се отворити небеса. 
Баш јутрос разговарао се са својим друговима у школи (а ишао 
је у први разред), те један рече да се увијек о поноћи, уочи 
Богојављења, отворе небеса. И тад, шта год ко зажели, нека 
заиште, па ће му се испунити.

Сва дјеца рекоше да ће чекати поноћ.
– Ја ћу искати златна коња! – рече једно.
– Ја царске хаљине!
– Ја каруце!
– Ја сабљу од алмаза!
Само је он шутио.
– А ти шта ћеш? – запиташе га.
–  Ја... да ми оздрави мајка...
Он, уистину, и није имао веће жеље од те...

Богојављење – празник 
који се слави 19. јануара 

касаба – варошица

махала– издвојен део 
неког насеља

заиште – затражи

искати – тражити

каруце – господске 
кочије

алмаз (алем) 
– драги камен

шутио – ћутао

подвори – помогне, 
послужи

понуда – поклон 
болеснику

акшам – вече, сумрак

пенџер – прозор

сјетна – тужна
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дроњци – поцепана 
одећа

монотоно  
– једнолично

лојаница – свећа

обујмити – 
обухватити

крепка – чврста, 
снажна, здрава

прси – груди

Јадна његова мајка! Два мјесеца лежи и мучи се, а никога код 
ње да је подвори, осим њега. Само још комшиница Ана што је 
свако јутро обилази и доноси јој понуда...

И он је, одмах иза акшама, сјео код тога пенџера и почео 
гледати у небо чекајући да се отвори. Сјутра је Богојављење и 
вечерас се мора отворити!... Већ је смислио и реченицу коју ће 
рећи. Али мора брзо изговорити, пошто се небо зачас затвори.

– Боже, да ми оздрави мајка! – тако ће рећи. Тада, нема 
сумње, Бог ће га послушати, те јој послати здравље. И она ће 
тада устати са свога душека. Неће бити блиједа и мршава, него 
пуна и румена; нити ће бити овако тужна и сјетна, него весела, 
те ће се с њиме, као и прије, шалити, носити га у наручју и 
пјевати му ону његову омиљену пјесму:

 Божић, Божић бата,
 Носи киту злата
 Да позлати врата
 И обоја побоја
 И сву кућу до краја.
Осим тога, она ће зарађивати и куповати му колача од шећера, као некада. Сашиће 

му и лијепе, нове хаљине, да не иде у дроњцима као сада.
– Мајко! – зовну је тихо.
– А... – одазва се болесница стењући.
– Још мало... па ћеш оздравити! – рече јој некако поуздано. А затајио је како 

ће оздравити. Хтио је најприје да јој измоли од Бога здравље, па тек ујутру, кад се 
пробуди здрава и весела, да јој каже како је чекао отварање небеса и како је он Бога 
умолио...

Свијећa, која је све досада догоријевала, прасну и утрну се.
У соби завлада мрак.
Мали се у први мах трже; али одмах затим још се јаче приљуби уз пенџер и 

гледаше...
– Само да пану још неколике звијезде, па ће се небо отворити – прошапта. И 

жељно чекаше хоће ли још која затрептати и угасити се.
Звијезде су блистале и осмјехивале се, исто као и прије.
– Боже, да ми оздрави мајка! – понови опет полугласно своју молитву, само да не 

би заборавио и збунио се ако се изненада отворе небеса.
– Спавај!... – тихо изговори болесница, по шапутању осјећајући да још није заспао.
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– Спавај ти, мајко. Сад ћу ја! – одговори јој не окрећући се.
Напољу се чуло звиждање. То је ноћни стражар дозивао свога друга. Из даљине 

је одјекнуо други звиждук... И све се опет умири...
– Брже ће! – рече мали, па опет поче понављати молитву... Додуше, сад је 

осјећао неку тежину у глави. Сама се спушташе на прса, а трепавице, као од олова, 
покаткада се склапаху...

– Боже, да ми оздрави мајка! – шапутао је монотоно, као кад лекцију учи. А 
глава му све тежа и тежа.

– Уједанпут као да нестаде свијех звијезда с неба... Па није то да су трепнуле и 
ишчезле, него као да их неко заклони мрачним чаршавом... А у даљини као да поче 
нешто тутњати, па све јаче... све јаче... И уколико се тутањ приближавао, утолико 
се све више и више разлијевала нека чудна свјетлост. Она, мало-помало, освијетли 
малу собицу јаче него што је лојаница освјетљавала... Док уједанпут страшно сину. 
И блисну толика свјетлост да маломе чисто заслијепи очи. „Отворила се небеса“, 
као да му сину кроз главу. Гласно изговори научене ријечи:

– Боже, да ми оздрави мајка!
Како то рече свјетлости нестаде. 

Мрак и опет обујми све... 
А тога истога часа он лијепо угледа 

мајку како се диже с душека и иде 
њему да га загрли. Она бијаше сада 
тако лијепа, крепка, здрава, какву је 
познавао док је био врло мали... Он 
врисну од радости и полети јој на прса. 
А она га притиште и поче љубити, 
топло љубити. Ти пољупци бијаху му 
тако драги, тако слатки!... Чисто не зна 
шта би радио од превелике среће. Па 
и он загрли њу и поче јој враћати још 
топлије и још слађе.

Зора је осванула кад се пробудио.
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У свету уметничког дела
1. Шта је дечак ишчекивао богојављенске ноћи на прозору? Због чега је то чинио? Чему 

се надао? У шта је веровао?
2. Издвој дечакова осећања и расположења током приповетке. Због чега се дечак 

брине? Какве су његове слутње? Уочи реченицу коју он најчешће понавља. Шта се њом 
изражава? За чим он чезне? Чега се најрадије сећа? Како замишља мајку?

3. Обрати пажњу на зимски ноћни пејзаж. Укажи на стилске фигуре коришћене у 
описима звезда и неба. Анализирај изражајност слике отварања небеса. Да ли је то дечак 
сањао или заиста доживео? Образложи свој утисак.

Домаћи задатак
Наведен је одломак из приповетке „Богојављенска ноћ“ Светозара Ћоровића. 

Изостављен је крај приче. И сам писац се дуго двоумио како да је заврши. Започни и 
доврши причу на свој начин у Раној свесци на странама 73 и 74.

1. Шта је за тебе богатство? Чему се радујеш? О чему најчешће машташ? 
2. Опиши како са својом породицом проводиш празничне дане. 
3. Шта ћеш пожелети својим најмилијима за новогодишње и божићне празнике?

Занимљивости
„Срби приповиједају да се ноћу уочи Богојављења сваке године отвара небо, и да ће онда 

Бог дати свакоме који што заиште (само да не иште више него једно). Гдјекоји стоје напољу 
по цијелу ноћ, не би ли видјели кад се небо отвори, али то сваки не може видјети. /.../ 

Многи се на Богојављење ујутру прије сунца купају у потоку или у ријеци (ако је вода 
смрзла, а они пробију лед, као што сам га и ја пробијао на Жеравији). Ако је о Богојављењу 
велики мраз, онда се мисли да ће бити добра година...“

 (Вук Стефановић Караџић, Живо и обичаји нароа српскоа, одломак)
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Слободан Селенић

Очеви и оци
(одломак из романа)

У овом одломку упознаћеш једну Енглескињу која се доселила у Србију и започела 
нови живот. Удата је за Србина са којим има једанаестогодишњег сина Михајла (Мајкла). 
Она се труди да научи српски језик да би лакше разумела народ са којим живи, али и 
осећања свог сина којег другари не прихватају и зову га погрдно Риђи. У њеном говору 
запазићеш погрешан изговор одређених гласова (ђ, љ, ћ, џ), неправилну употребу падежа и 
необичан редослед речи у реченици. То је зато што је писац желео да уверљиво представи 
говор и начин размишљања ове странкиње.

купатило – купалиште; 
део речне обале где се 
људи купају

социјализирати се 
– социјализовати се, 
уклопити се у друштво

боза – слатко пиће од 
преврелог кукурузног 
брашна

клакер – врста 
безалкохолног пића

бостан – лубенице

Цриквеница – 
летовалиште у Хрватској

фијакер – кочија коју 
вуку коњи 

лампион – лампа од 
обојене хартије или 
стакла

Борча – приградско 
насеље крај Београда

дереглија – дугачак 
чамац широког и равног 
дна за превоз дрва и 
других терета

триумф – тријумф, 
велика победа

Мајкл је после првог разреда гимназије, када је почео 
распуст, често ишао на Џачко купатило. Иако мене је било 
мало страх, јер ипак Мајкл је био још мали, није имао још ни 
једанаест, ја сам то допустила баш зато што сам знала да он треба 
се социјализирати меџу своје вршњаке, да не сме сазревати под 
стакленим звоном и меџу нама одраслима. /.../ Ја никад не би 
остала да пазим Мајкла, мада неки очеви и мајке јесу, јер знала 
сам ја да то он не воли. Ја бих, дакле, Мајкла довела ујутру, 
видела да њега преузео је дежурни из виших разреда, и онда 
дошла по њега после подне. Ја би Мајклу дала и два динара. За 
један он би купио хлеб и кајмак, што су сви добијали у подне 
исто, али сиромашни џаци бесплатно, а за други, ако хоче да 
пије бозу, или клакер, или да једе бостан. Мајкл је волео „Џачко“, 
више него море, Цриквеница, у коју смо ишли сваке године, 
баш зато што је овде био самосталан, одрастао. И зато, мада сам 
стрепела, ипак сам њега самог оставила.

И тога дана исто, нисам намерно дошла раније, него сам 
имала фијакер у граду, па сам рекла да ме спусти на Дунав.

Ту је била једна зграда на стубови, и у средини су биле 
кабине за родителе и професоре. Ја сам ту села на дрвене 
степенице и гледала веселе голуждравце како се једни купају 
у плитком простору ограџеном дебелим балванима које веже 
жица, а други у дубоком простору за пливаче, такоџе ограџен са 
балвани. У отворену реку није се смело ичи, али неки јесу, кад 
се извуку испод ока наставника или дежурног. Ми смо стално 
говорили Мајклу, мада он добро плива, баш то, да не иде изван 
ограџеног простора. И није. Он би мени рекао, да јесте. Са моје 
осматрачнице ја сам брзо видела Мајкла. Купао се у дубоком 
простору са другом децом и својим дежурним, једним Драганом 
из осмог. Онда их је Драган повео да се сунчају на песак који је 
био доста близу места где сам ја седела. 
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Да махнем Мајклу? Али нисам. Пустила сам га. Не зато да би шпијунирала на 
њега, него да не би сметала. Дежурни је прво био са њима, а онда је отишао.

–Ту да ме чекате – рекао је.
Дечаци су лежали на сунцу, још задихани од пливања и скакања у воду.  Мајкл 

је био најмањи. Мислим да су сви били из другог или трећег разреда, а само он из 
првог. Било их је осам. Пет их је било ошишано до главе, два су имала тамну косу. 
Са својом црвеном, мој Мајкл је на сунцу блештао сред њих као лампион. Није чудо 
што га зову Риџи, помислила сам. Сироти мој Енглешчич. 

Иако сви голи, ипак се Мајкл меџу њима разликовао. 
Имао је плави купачи костим од макоа, обрубљени око наглавица и струка 

црвено-белом траком. Још само један дечак имао је прави костим. Други су били у 
обичним гачама, од сивог платна, дугачким до колена, везаним на учкур. Онда, када 
је дошао да сунча се, Мајкл је из џачке кабине донео свој огртач од фротир, исти 
као његов костим (ја сам му купила тај комплет у Fiumi), па је њиме прекрио леџа, 
која била су црвена. Бео меџу њима црнима, негован меџу њима, запуштенима, риџ, 
учтив меџу њима сировима – схватила сам одједном гледајучи га меџу друговима – 
мора се осечати као туџин. Било ми је жао. 

Један од дечака, највиши, хвалио се да јуче он је са старијим братом препливао 
Дунав до борчанске стране и натраг.

– Риђи, да ли би ти могао? – питао је Михајла.
– Не знам.
– Па боље пливаш од мене. Драган каже.
– Можда – каже Мајкл – нисам пробао.
– Када се умориш, легнеш на леђа, па опет – објашњава тај како је извео подвиг.
– Кад бих морао, вероватно бих могао – опрезно размишлија Мајкл, критички 

загледан у другу обалу, процењујучи растојање.
– И ја бих могао – хвалисаво че један, ошишан нуларицом, али високи му не да 

да се хвали. Омаловажавајучи га учутка:
– Их, ти би могао! Па ти не можеш од једног до другог балвана, ако ти Драган не 

помогне.
Сви праснуше у смех, осим Мајкла.
– Лажеш. Више ми нико не помаже. Научио сам да се одморим на леђа.
– Могао би ја, Риђи, и можда, Дебели. Он и бачва не могу да потону.
Опет се Мајкл не смеје, а сви други да.
Тада сам приметила да нешто се дешава на плажи. Викали су: „Ено га!“, и: 

„Долази“, и „Вуче га према обали“. Позивали су један другог именом и безглаво су 
јуришали у воду, али не у ограџени простор него су сви пливали на отворено. Трчао 
је поред мене чика Мита.

– Шта се десило? – питала сам, а чика Мита не застајучи, преко рамена мени 
каже да се претурила дереглија са лубенице.
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– Ко ће сад ове сапанђилосе зауставити да не лове бостан по реци!
И стварно, тада сам и ја видела, као неки караван, реком плови ред зелених и 

жутих плодова, а дечаци свом снагом пливају према средини реке да пресретну 
бостан. То јест, они дечаци који су успели да умакну. Друге веч је пресрео брат-Вањек 
и чика Мита и не дају да уџу у воду:

– Одби – виче чика Мита.
– Natrag, roščoci, ne smite do vodi1 – помаже му брат-Вањек, али чим су њих 

двојица сели у један, а два одрасла дечака у други чамац и пошли према средини 
реке, сигурно да буду близу, ако се неком, не дај боже, нешто догоди, опет су се 
отерани дечаци бацили у реку и пливали до бостана.

Била сам толико забавлијена веселим призором и усхичењем на „Џачком“ да ја 
сам обратила поново пажњу на Мајклову групу када су тамо неки преговори узели 
драматичну форму. Онај високи, што је препливао на борчанску страну, и дебели, 
који не може да потоне, хтели су да иду до бостана, а Мајкл није.

– Знате да је забрањено. Ухватиће нас брат-Вањек – говорио је.
– Ма где ће баш нас да увати, види колико их је у води!
– Не смем – био је упоран Мајкл.
– Тако кажи. Трта. Уплашио се упишанко енглески.
Видела сам да га је то погодило. Глупи мој син. У центар туџинске сујете. Бесно 

је бацио огртач на земљу, скочио на ноге као црвени петлич:
– Упишанко си сам – рекао је високом и први потрчао према реци, али се после 

два корака зауставио, и још бесно, сузе у гласу, добацио високом:
– Лажеш да си препливао Дунав – и затим наставио да трчи.
А ја? Наравно, први нагон ми је био да викнем: „Мајкл, врачај се!“, и скоро да то 

веч сам и учинила, веч сам скочила са степеница и уста отворила. Па, нисам.
Хвала богу. Јер да јесам, ја знам, Мајкл би ме послушао, али како би онда 

погледао у очи оном хвалџији? Како би доказао да није упишанко енглески? 
Схватила сам на време, понизила бих га страшно, јер, наравно, нема вече увреде 
него бити Енглез. Меџу Србчичима. Морала сам га пустити да докаже своје србско 
јунаштво. 

А и разум је преовладао у мени. Сабрала сам за и против: Мајкл добро плива, 
бостан није сувише далеко од обале, два чамца су близу да помогну... Стисла сам 
зубе и полако пошла низ обалу, брзином којом је дечаке носила река. Није ми 
било тешко да их пратим: мој црвени лампион разликовао се и од зеленог и жутог 
бостана, и од црних главица других дечака. Пливао је много болије и брже од високог 
и дебелог и први је стигао до лубенице, дрхтао је, и гурајучи је испред себе, стао да се 
врача. Ишао је хитро, без замора, видела сам да није опасност. Брзо је дошао до обале, 
извукао лубеницу и окренуо се да види шта је са друговима.

Шта је са њима, ја сам веч раније видела. Дебели је пливао доста далеко, али га је 
река много однела, па бостан није стигао до њега. Он се онда вратио, али можда сто 

1 Неваљалци, не смете у воду.
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метара ниже од места где је Мајкл изашао. А што високог може да се тиче, Мајкл 
је сигурно био у праву: неко ко плива као он не може преко Дунава пливати. Он 
батргао се, лупао ногама, грцао се, а онда је брзо почео да се врача јер је он видео да 
то не може. Сада су Дебели и Високи ишли обалом према Мајклу који их је чекао, са 
ногом на лубеници. Сигурно, држао је да не откотрља се, али мени је изгледао као онај 
ловац што се слика са убијеним тигром под победоносном чизмом. Дебели само каже:

– Ухватио си.
– Аха – скромно каже Мајкл.
Високи је још из далека почео да виче.
– Лако је тако кад је налетела равно на тебе!
Мајкл веч сасвим владао је собом. Мирно каже, да јучи за право високом:
– Да, није било тешко.
Дебели је узео лубеницу у руке:
– Има брат брату седам кила.
Пошли су према месту на коме су се сунчали, а успут су им прилазили остали 

дечаци из њихове групе.
– Ко је ухватио? – питали су, или:
– Који је испливао?
– Михајло – одговарао је Дебели, погрблен од тежине, са лубеница у наручје.
– А вас двојица?
– Ми ништа.
– Знао сам – користио је прилику онај, ошишани нулерицом, да врати увреду 

високом – овај Тата-Дугоња би 
се удавио између балвана, да му 
Драган помогне.

– Михајло, даш мало – 
питали су други.

– Узмите све. Ја не волим 
лубеницу – слагао је, не знам 
зашто, а ја сам јасно видела 
да триумф Мајклу не доноси 
непомучену сречу, јер он није 
победио неког, него безобличну 
вечину. Био би несречан да је 
изгубио, али није био сречан 
зато што је добио бедну награду: 
звали су га именом, био је 
Михајло, а не више Риџи као 
мало пре тога.
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У свету уметничког дела
 Обрати пажњу на лик мајке странкиње и њеног сина Михајла (Мајкла) у овом 

одломку. Тумачи њихове ликове уз помоћ следећих питања:
1. Ко је приповедач у овом одломку? Колико година има Мајкл? 
2. Како се мајка осећала када је Мајкла остављала самог на купалишту? Зашто је 

то ипак учинила? Какво је мишљење имала о школи, наставнику гимнастике и другим 
дежурним ученицима који су бринули о ђацима на купалишту?

3. Зашто мајка никада није остајала да посматра сина док је на пливању? Објасни зашто 
му се онда није јавила када је дошла по њега. Шта је желела да сазна? 

4. Упореди Мајклов лик са ликовима осталих дечака. Какав је био однос тих дечака 
према Мајклу? Како су га називали? Од кога то сазнајеш? 

5. Пронађи део у тексту у којем је описан Мајклов портрет. Како га мајка описује? По 
чему се он разликовао од осталих дечака? Каква је била његова нарав?

6. Тумачи развој и промене Мајкловог лика. Како је реаговао када су га оптужили да је 
кукавица? 

7. Шта је мајка желела да уради када је видела да Мајкл улази у Дунав? Зашто ипак није 
реаговала? Шта је схватила? Какво је било њено мишљење о народу са којим је живела?

8. Шта на основу Мајкловог понашања можеш да закључиш о његовим осећањима? 
Зашто се тако осећао? А шта је постигао? Упореди како се дечаци понашају према Мајклу 
на почетку одломка, а како на крају. Шта им је једанаестогодишњи дечак показао?

Реч водича
  „У деци је света клица,
  Нова моћ се у њим’ крије,
  Бољи свет би могÔ нићи
  Кад би знали развити је.“

 (Јован Јовановић Змај, Ђулићи увеоци, одломак)

Домаћи задатак
У Раној свесци на страни 27 исправи и улепшај у духу нашег језика реченице које 

изговара Мајклова мајка. Затим, на страни 28 провежбај изговор гласова Ч, Ћ, Ђ и Џ.
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Rej Bredberi

Maslačkovo vino
(odlomak iz romana)

Kasno te večeri, dok se vraćao kući iz bioskopa s majkom i ocem i bratom Tomom, 
Daglas je video patike u blistavom izlogu prodavnice. Brzo je skrenuo pogled, ali mu je 
nešto već držalo zglobove, stopala su mu zastala u vazduhu, a onda naglo pružila korak. 
Zemlja se zavrtela; pred naletom njegovog tela u trku visoke tende prodavnica lupale 
su svojim platnenim krilima. Njegovi majka i otac i brat hodali su u tišini pored njega. 
Daglas je hodao unatraške, gledao patike u ponoćnom prozoru koji je ostao za njima.

– Baš lep film, reče majka.
Daglas promrmlja: – Jeste...
Bio je jun i vreme za kupovinu specijalnih patika tihih kao letnja kiša kad pada na 

pločnike odavno je prošlo. Bio je jun i zemlja puna sirove snage i sve svuda u pokretu. 
Trava je još lila iz polja, opkoljavajući trotoare, ostavljajući kuće na suvom. Svakog 
momenta grad bi se mogao prevrnuti, potonuti i za njim ne bi ostao ni talasić na detelini 
i korovu. I tu je Daglas stajao, uhvaćen u zamku ulica od cementa i crvene cigle, gotovo 
nesposoban da se pomeri.

– Tata! izletelo mu je. – Tamo u onom izlogu, one krem-sunđer patike za laki trk...
Otac se nije ni okrenuo. – Hajde, na primer, da mi kažeš zašto ti trebaju nove patike. 

Možeš li to da uradiš?
– Pa... Zato što daju osećaj kakav imaš svakog leta kad prvi put skineš cipele i potrčiš 

preko trave. Daju osećaj kakav imaš zimi kad gurneš stopala van toplih pokrivača da hladni 
vetar kroz otvoren prozor odjednom dune na njih i ostaviš ih napolju dugo pre nego što ih 
ponovo uvučeš pod pokrivače i imaš utisak da su dve grudve snega. Patike daju osećaj kakav 
uvek imaš kad po prvi put u godini gacaš po sporim vodama rečice i zbog prelamanja svetla, 
pod vodom vidiš svoja stopala dva centimetra dalje od pravog dela tebe iznad vode.

– Tata, reče Daglas, – to je teško objasniti.
Nekako su ljudi koji prave patike znali šta dečacima treba i šta dečaci žele. Stavljali su 

beli slez i opruge u đonove i ostatak tkali od divljih trava potpuno belih od vreline. Negde 
duboko u mekoj ilovači patika bile su skrivene tanke snažne tetive srndaća. Ljudi koji 
prave patike sigurno su gledali mnoge vetrove kako duvaju kroz drveće i mnoge reke kako 
se ulivaju u jezera. Šta god to bilo, bilo je u tim patikama, i bilo je leto. Daglas je pokušao 
da sve ovo pretoči u reči.

– Da, rekao je otac, – ali šta nije u redu s prošlogodišnjim patikama? Zašto ne možeš 
njih da iskopaš iz ormara?

Pa, bilo mu je žao dečaka koji žive u Kaliforniji gde se patike nose cele godine pa oni 
i ne znaju kakav je osećaj izuti zimu, sljuštiti sa stopala kožne cipele teške kao olovo, sve 
pune snega i kiše i trčati bos celog dana i onda zapertlati prve nove patike te sezone, što je 

Ako želiš da saznaš kako je junak ovog odlomka ostvario ono što je poželeo, pročitaj knjigu 
Maslačkovo vino Reja Bredberija.
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bilo još bolje nego biti bos. Magija je uvek bila u novom paru patika. Magija bi do prvog 
septembra mogla umreti, ali je sada na kraju juna još bilo dovoljno magije, a onakve 
patike mogle bi te baciti uvis preko drveća i reka i kuća. A ako bi hteo, mogle bi te baciti i 
preko ograda i trotoara i pasa.

– Zar ne shvataš? reče Daglas. – Jednostavno ne mogu da nosim prošlogodišnji par.
Jer je prošlogodišnji par bio mrtav iznutra. Bile su fine kad je počeo da ih nosi, prošle 

godine. Ali, do kraja leta, svake godine, uvek otkriješ, uvek znaš, da ipak ne možeš da 
preskočiš reke i drveće i kuće u njima, i od tada su mrtve. Ali, ovo je bila nova godina, i on 
je osećao da bi ovaj put, s ovim novim parom patika, mogao uraditi sve, sve što poželi.

Popeli su se stepenicama do svoje kuće. – Štedi novac, reče otac. – Za pet ili šest 
nedelja...

– Leto će biti gotovo!
Svetla su bila ugašena, Tom zaspao, a Daglas je ležao i gledao u svoja stopala, tamo 

daleko na kraju kreveta na mesečini, oslobođena iz teških gvozdenih cipela, ti veliki 
komadi zime konačno su otpali s njih.

– Razlozi. Moram da smislim neke razloge za patike. /.../
Podigao je svoju kasicu i začuo tiho majušno zveckanje, vazdušastu težinu novca koji 

se u njoj nalazio. 
Šta god želeo, pomislio je, moraš sam da prokrčiš sebi put. Tokom ove noći, hajde da 

pronađemo put kroz šumu...
U centru grada, svetla u prodavnicama su se gasila, jedno po jedno. Vetar je duvao 

u prozor. Delovao je kao reka koja teče nizvodno i njegova stopala poželeše da zaplove s 
njom. U snovima je čuo zeca kako trči trči trči kroz visoku toplu travu. 

Stari gospodin Sanderson kretao se kroz svoju prodavnicu obuće kao što se vlasnik 
prodavnice kućnih ljubimaca sigurno kreće kroz svoju radnju u koju je pozatvarao životinje iz 
svih delova sveta, zastajući nakratko na svom putu da dodirne svaku pojedinačno. Gospodin 
Sanderson lako je prelazio rukama preko patika u izlogu, i neke od njih bile su mu kao mačke, 
i neke kao psi; dodirivao je svaki par sa istim interesovanjem, popravljao pertle, nameštao 
jezike. A onda je stao tačno na centar tepiha i osvrnuo se oko sebe, klimajući glavom.

Iznenada se začu zvuk grmljavine koja se pojačavala.
Jednoga trenutka, vrata Sandersonovog bazara bila su prazna. Narednog, tamo je stajao 

Daglas Spolding, ne znajući šta bi s rukama, pogleda prikovanog za svoje kožne cipele kao 
da te teške stvari više nikada neće moći izvući iz betona. Grmljavina je stala kad su njegove 
cipele stale. Sada, do bola sporo, ne usuđujući se da pogleda bilo gde osim u novac koji je 
stezao u šaci, Daglas se pomeri s jarkog svetla subotnjeg popodneva. Pažljivo je sagradio 
tornjeve od desetoparaca, petoparaca i novčića od dvadeset pet centi na tezgi, poput nekog 
ko igra šah i brine da li će ga naredni potez odvesti na sunce ili gurnuti duboko u senku.

– Ništa nemoj da mi kažeš! reče gospodin Sanderson. 
Daglas se sledi.
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– Prvo, tačno znam šta hoćeš da kupiš, reče gospodin Sanderson. – Drugo, vidim 
te svako popodne pred mojim izlogom; misliš li da ja ne vidim? Grešiš. Treće, da ih 
nazovemo pravim imenom, ti želiš Njihovo veličanstvo krem-sunđer patike za laki trk: 
’KAO MENTOL NA NOGAMA!’ Četvrto, hoćeš kredit.

– Ne! jeknu Daglas, teško dišući, kao da je čitave noći trčao u snovima. – Imam da 
ponudim nešto bolje od kredita! izgovorio je u jednom dahu. /.../ 

U pitanju je sledeće: ja vam dam svoj novac, vi meni date patike, dugujem vam dolar. 
Ali, gospodine Sanderson, ali – čim ja obujem te patike, znate li šta će da se desi?

– Šta?
– Beng! Ja vam raznosim pakete, podižem pakete, donosim vam kafu, palim vaše 

smeće, trčim u poštu, predajem telegrame, idem u biblioteku! Videćete dvanaest kopija 
mene kako ulaze i izlaze, ulaze i izlaze, svakog minuta. Osećate li te patike, gospodine 
Sanderson, osećate li kojom me brzinom one mogu nositi? Sa svim tim oprugama unutra? 
Osećate li sav taj trk u njima? Osećate li kako vas nekako stežu i ne ostavljaju vas na miru i 
ne vole kad samo stojite tu? Osećate li koliko bih brz mogao biti dok odrađujem stvari koje 
se vama ne rade? Vi ostanite u finoj rashlađenoj radnji dok ja trčkaram po gradu! Ali to u 
stvari nisam ja, to su patike! One kao lude lete uličicama, štede vreme i novac, i vraćaju se! 
Eno ih, odoše! 

Gospodin Sanderson stajao je zapanjen bujicom reči. /.../ 
Starac lakim korakom pređe kroz radnju do zida od deset hiljada kutija, vrati se s 

jednim parom patika za dečaka, i sastavi na nekom parčetu papira spisak dok je dečak 
vezivao pertle i onda se uspravio, spreman za pokret. 

Starac pruži spisak. – Tuce stvari koje treba da uradiš za mene danas popodne. Obavi 
to, i kvit smo, a ti si otpušten!

– Hvala, gospodine Sanderson! Daglas odskakuta.
– Stani! viknu starac.
Daglas zakoči i okrete se.
Gospodin Sanderson naže se napred. – Kakav je osećaj?
Dečak spusti pogled ka svojim stopalima duboko zaronjenim u reke, u žitna polja, 

u vetar koji ga je već terao da napusti grad. Podigao je pogled prema starcu, oči su mu 
gorele, usne se pomerale, ali zvuka nije bilo.

– Antilope? – upita starac, prelazeći pogledom s dečakovog lica na njegove patike. 
– Gazele?
Dečak je malo razmišljao o tome, oklevao, a onda brzo klimnuo glavom. Gotovo 

istog momenta je nestao. Samo se zavrteo oko sebe uz šapat i otišao. Na vratima nije bilo 
nikoga. Zvuk patika gubio se u vrelini džungle.

(prevela sa engleskog jezika Tanja Brkljač) 
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Ijan Makjuan

Reč-dve o Piteru
(odlomak iz pripovetke)

U knjizi priča „Sanjar“ upoznaćeš jednog dečaka koji voli da mašta. Pisac na duhovit način 
pripoveda o Piterovom odrastanju. Čitajući o njegovim pustolovinama iz detinjstva, shvatićeš po 
čemu je ovaj sanjar poseban.

Kad je Piter Fortjun imao deset godina, odrasli su ponekad govorili da je on „teško“ dete. 
Nikad mu nije bilo jasno šta im to znači. Uopšte se nije osećao kao težak. Nije bacao flaše od 
mleka preko baštenskog zida, i nije glumio ranjenika s kečapom na glavi, niti mlatio sabljom 
oko cevanica svoje bake, sve i ako je tu i tamo pomišljao na takve stvari. Ako se izuzme sve 
povrće osim krompira, kao i riba i jaja i sir, nije postojalo jelo koje je odbijao da jede. Nije 
bio ni bučniji ni prljaviji ni gluplji od bilo koga njemu poznatog. Ime mu se lako izgovaralo 
i pisalo. Njegovo lice, bledo i pegavo, bilo je sasvim lako upamtiti. Svakog dana je odlazio 
u školu kao i sva druga deca i nikad od toga nije pravio veliko pitanje. Prema sestri je bio 
grozan samo onoliko koliko i ona prema njemu. Policajci nikad nisu dolazili na vrata da ga 
uhapse. Lekari u belim mantilima nikad mu nisu napisali uput za ludnicu. Po sopstvenom 
mišljenju, Piter je u stvari bio prilično lak. Pa šta je to onda kod njega bilo teško?

Tek pošto je i sam proživeo mnogo godina kao odrastao čovek, konačno je shvatio. Ljudi 
su mislili da je težak zato što je bio toliko ćutljiv. Kao da im je to zbog nečega smetalo. A nije 
mnogo pomagalo ni to što je voleo da bude sam. Ne stalno, razume se. Čak ne ni svakog 
dana. Ali bilo je mnogo dana kad je želeo da na jedan sat nekud pobegne, u svoju sobu, ili u 
park. Prijalo mu je da bude sam i da se bavi svojim mislima. /.../

U školi je često ostavljao svoje telo da sedi u klupi dok su mu se misli otiskivale na 
daleka putovanja. Čak i kod kuće, sanjarenje ga je ponekad uvaljivalo u nevolje. Jednog 
Božića Piterov otac, Tomas Fortjun, latio se ukrašavanja dnevne sobe. Mrzeo je taj posao. 
Uvek ga je bacao u zlovoljno raspoloženje. Nameravao je da zakači nekoliko šarenih traka u 
jednom ćošku, visoko na tavanici. E sad, desilo se da je baš u tom ćošku bila jedna fotelja, a u 
fotelji je, ne radeći ništa naročito, sedeo Piter.

„Piterе, sad ni makac odatle“, rekao je Tomas Fortjun. „Popeću se na fotelju, moram da 
dohvatim onaj ćošak tamo gore.“

„Nema problema“, rekao je Piter. „Samo ti radi.“
I tako se Tomas Fortjun popeo na naslon fotelje, a Piter je odlepršao za svojim mislima. 

Izgledao je kao da ne radi ništa, ali u svari je bio veoma zaposlen. Upravo je otkrivao nov i 
uzbudljiv način za brzo spuštanje s planinskog vrha pomoću vešalice za odelo i žice razapete 
između borova. Razmišljao je o tom problemu dok je otac stajao na naslonu, istezao se i 
dahtao pokušavajući da domaši ćošak na tavanici. Kako bi mogao da se spustiš niz žicu, 
pitao se Piter, a da usput ne udaraš o borove?

I možda je baš planinski vazduh podsetio Pitera da je gladan. U kuhinji je stajala 
nenačeta kutija čokoladnih biskvita. Šteta bi bilo da ostanu zapostavljeni. Kad je ustao, iza 
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njega se začuo strahovit tresak. Osvrnuo se baš u trenutku kad je njegov otac upadao glavom 
u ćošak iza fotelje. Onda se Tomas Fortjun iznova pokazao, opet prvo glavom, spreman, 
sudeći po izrazu lica, da Pitera isecka na sitne komade. Na suprotnom kraju sobe, Piterova 
majka je s rukom preko usta jedva prikrivala smeh.

„Uf, izvini tata“, rekao je Piter. „Zaboravio sam da si gore.“ /.../
Nezgodno je, ako si sanjar koji malo govori, što nastavnici u školi, pogotovu oni koji te 

ne poznaju dobro, obično misle da si glupav. Ili, ako ne baš glupav, onda tunjav i nezanimljiv. 
Niko ne vidi čudesne događaje koji se odvijaju u tvojoj glavi. Svaki normalan nastavnik, kad 
bi primetio da Piter zuri kroz prozor ili u prazan list papira na klupi, pomislio bi da mu je 
dosadno, ili da nije spremio lekciju. Ali istina je bila sasvim drugačija.

Jednog jutra su, recimo, deca u Piterovom razredu imala kontrolni iz matematike. 
Morali su da saberu neke veoma velike brojeve, a rok je bio dvadeset minuta. Maltene čim 
je počeo da rešava prvi zadatak, u kome je trebalo sabrati tri miliona petsto hiljada dvesta 
devedeset i pet sa drugim, skoro isto tako velikim brojem, Piter se odjednom setio najvećeg 
broja na svetu. Samo nedelju dana ranije čitao je o broju sa čarobnim imenom gugol. Gugol 
dobijaš ako sto puta pomnožiš deset sa deset. Desetka s hiljadu nula na kraju. Ali postojala je 
jedna još bolja reč, prava bombona – gugolpleks. Gugolpleks je gugol puta deset puta deset. 
Kakav broj!

Piterove misli odlutale su za tom fantastičnom veličinom. Nule su se nizale u nedogled 
kao mehurići sapunice. /.../

Piter je naslonio glavu na šaku i uzdahnuo. Istog časa, nastavnica je pljesnula rukama. 
Dvadeset minuta je isteklo. Piter je stigao da napiše samo prvi broj iz prvog zadatka. Svi 
ostali su već bili završili. Nastavnici nije promaklo da Piter zuri u papir, ne piše ništa i uzdiše.

Nedugo posle toga prebačen je u grupu đaka koji su s teškom mukom sabirali čak i male 
brojeve kao što su četiri i šest. Uskoro je Piter počeo da se dosađuje i bilo mu je još teže da 
pazi na časovima. Nastavnici su mislili da je preslab matematičar čak i za tu grupu neznalica. 
Šta da rade s njim?

Naravno, Piterovi roditelji i njegova sestra Kejt znali su da on nije ni glup ni lenj ni 
nezainteresovan, a s vremenom su i neki nastavnici shvatili da se u njegovoj glavi zbivaju 
svakojake zanimljive stvari. A Piter je, odrastajući, i sam nešto naučio: pošto ljudi ne mogu 
da vide šta se odigrava u tvojoj glavi, najbolje je, ako želiš da te razumeju, da im to lepo 
kažeš. I tako je počeo da zapisuje ponešto od onoga što mu se događalo dok je zurio kroz 
prozor ili ležao na leđima zagledan u nebo. Kad je odrastao, Piter je postao pronalazač i pisac 
priča i živeo je srećno i zadovoljno. U ovoj knjizi naći ćete neke od uvrnutih pustolovina koje 
su se zbivale u njegovoj glavi, pribeleženih tačno onako kako su se dogodile.

(prevela sa engleskog jezika Arijana Božović) 
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Бранко Ћопић

Чудесна справа

Познанство са деда Радом, његовим побратимом Петраком и дечаком Бајом започето 
је у 5. разреду причом „Поход на Мјесец“. И овог пута, Баја се сећа детињства и приповеда 
о свом незаборавном деди.

даждевњак – животиња 
слична гуштеру, с црним 
и жутим пегама које се 
појављују пред кишу

зазирати – гледати 
плашљиво око себе, 
прибојавати се

справа –оруђе које 
човек употребљава у 
појединим пословима

термометар – справа 
за мерење топлоте, 
температуре

васер-вага – справа 
којом се, помоћу воде у 
цеви, мери хоризонталан 
и вертикалан положај 
ствари у простору; 
либела

стуживати се – осећати 
мучнину

урокљиве очи (зле 
очи) – веровање да се 
погледом може некоме 
наудити

страхопоштовање – 
велико поштовање према 
некоме или нечему

бена – луда, будала, 
глупак

џаба – узалуд, без 
накнаде

Мој дјед Раде плашио се не само разних животиња (змија, 
даждевњака и риба) него је зазирао и од многих справа и 
машина: од пушака, термометара, васер-ваге и тако даље.

 Ни под каквим изговором у нашу кућу није се смјела 
унијети пушка: ни пуна, ни празна, ни покварена, ни 
растављена. Од погледа на термометар дјед је добијао 
вртоглавицу и стуживало би му се у стомаку, а од васер-ваге је 
закретао главу као од урокљивих очију.

Међутим, једино је према сату одувијек имао неко посебно 
страхопоштовање гледајући у њему тајанствено биће које живи 
својим загонетним животом, чистим и мудрим као код каквог 
дрeвног праведника. Није га чак волио ни у руке узети бојећи 
се да га на неки начин не обесвети и не упрља.

Дједов рођак Сава, стари лопов и никаква вјера, често би се 
око тога дохватио с дједом.

– Ма како ти то зазиреш од сата као да је пред тобом жив створ, а?
– Па да шта је него жив – мирно каже дјед.
– Сат жив?! – забезекне се Сава.
– Жив, богме, и десет пута мудрији него ти.
Иако баш није било тешко испасти мудрији од Саве, 

старчић увријеђено пуше:
– Мудрији од мене? О, види ти њега.
– Да, да. У по дана, у по ноћи, кад ти год драго, само га 

отвориш, а он ти – цак, цак! – толико и толико сати. Ехе, драги мој, 
а ти не знаш ни на колико си мјеста шупаљ, а камоли штo друго.

Дјед поучно дигне прст.
– Према једном сату, брате Саво, ти си једна обична бена.
– Да шта сам него бена. Код Бабића се пече ракија, а ја овдје код 

тебе џаба тупим зубе – искрено признаје Сава и диже се да пође.
У нашој кући, откад се зна и памти, никад нико није имао 

сата, нити је ко знао да по њему чита вријеме. Мој стриц Ниџо, 
кад се вратио са Солунског фронта, правио се да „зна у сат“, 
али касније се испоставило да он умије само понешто око мале 
казаљке, па је његово одређивање времена испадало, отприлике, 
овако:
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самарџија – човек 
који прави и поправља 
дрвена седла (самаре)

Грмеч – планина у Босни

Михољдан – празник 
светог Михаила, слави 
се 12. октобра

освитати – поранити и 
доћи пре свитања

чакшире – панталоне

нафора – освећен 
хлеб који се узима уз 
причешће

олтар – место где се 
врши обред у цркви

шепурећи се – правећи 
се важан

Уна – име реке у Босни

вајкати се – жалити се

одидер вамо – дођи 
овамо

дедер – хајде

побро – побратим, као 
брат

регатати – крекетати

навиљак – гомилица 
сена

– Још само колик за један нокат па ће подне.
То „гледање у сат“ за мог је дједа била једна исто тако 

тајанствена и помало натприродна умјешност као и гатање у длан. 
Ако си рођен за то, ти ћеш ту работу и научити, ако пак ниси, џабе 
ти је.

Да жене не знају у сат и да то нису женска посла, то је за 
дједа било нешто што се само по себи разумије.

Једне године и наша кућа доби сат. Било је то овако:
Имао ти је дјед једног побратима и пријатеља, неког 

Петрака, самарџију по занимању. Тај ти је читаве године лутао 
испод Грмеча, од села до села, и људима правио и поправљао 
самаре, пропијајући своју зараду често већ и на лицу мјеста, уз 
домаћина код кога је радио.

На Михољдан, крсну славу нашу, Петрак је освитао код 
наше куће, свечан и обријан, и здравио се с дједом:

– Побратиме Раде, да нам буде срећан данашњи светитељ.
Остао би тако који дан, напио се, напричао, испрегледао 

дједове самаре и једног јутра, ево ти га обувена и потпасана, 
љуби се с дједом и утјешно пророкује:

– Брзо ћемо се ми опет срести, побратиме, округла је земља.
Једне године тако, растајући се с дједом, он му пружи 

повелик излизан џепни сат.
– Ево ти, побратиме, ово ћеш ми сачувати за догодине. 

Зарадио сам га у добра човјека, па ми је све страшиво да га ђегод 
не пропијем.

Дјед обриса оба длана о чакшире и прими сат побожно као 
нафору пред олтаром.

– У реду, побро, биће пажено ко очи у глави.
Сат је био закључан у дједов сандук и на њега се брзо и 

заборавило, све док ја једног дана не доперјах из школе поносито 
се шепурећи:

– Дједе, ја знам гледати у сат, учили нас у школи.
– Иди, бено, гдје ће дијете знати у сат. Хајде да си бар војску 

одслужио, друго би било.
– Богами, дједе, знам. Знам га и навити па да иде.
– Е, е, лажи само.
– Дај вамо па ћеш видјети.
Мољакао сам, улагивао се, аја, није помагало. Тако цијењену 

ствар у дјечје руке, то је за дједа био одвећ велик ризик.
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Сљедећег Михољдана побратим Петрак не појави се на нашој слави. Дјед се 
забрину.

– Да није болестан, Бог ти га видио?
Пропитивао се за њ у вароши, на сточној пијаци, на црквеном сабору, али од 

побратима ни трага ни гласа. Те јесени нико га под Грмечом није видио. На једном 
мјесту дједа утјешише причом како је стари говорио да ће преко Уне, у Кауре, да тамо 
претреса и прави самаре.

– Богами ће њега, онако пијана, гдјегод умлатити и опљачкати Каури, лопови су 
то – вајкао се дјед.

Једног поподнева, тек што стигох из школе, дјед ме тајанствено позва у свој 
собичак. Био је сам код куће.

– Одидер вамо.
Почепркао је по свом сандуку, извадио из плаве хартије Петраков сат и 

неповјерљиво ме погледао.
– А знаш га навити, велиш?
– Знам.
– Дедер.
Старац ме усједе на свој кревет, стави ми 

сат у руке и без даха се загледа у моје прсте. 
Кад је навијање било готово и сат зацактао 
јасно и равномјерно, он га узе у руке, принесе 
десном уву и сав озарен прошапута:

– Аха, ради, ради, куца!
Спустио је сат у крило као да се одмара, 

загледао се некуд у даљину и обрадовано 
протепао:

– А, знао сам ја да је он жив, рђа једна. 
Жив и здрав.

– Ко то, дједе?
– Мој побро. Да је он мртав, и његов би 

сат умро. Па да, тако ти је то.
Тога поподнева дјед је био толико 

удобровољен да ме је навече чак и у 
млин повео. До дуго у ноћ сједили смо на 
млинском прагу и гледали пун Мјесец, нас 
двојица, велика и мала бена, а около су 
регатале жабе, па уз ту крекетаљку ниси знао 
јеси ли још на земљи или заједно с Мјесецом 
рониш кроз распјеване навиљке облака.

65
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У свету уметничког дела
1. Чега се све деда Раде плашио? Како се односио према многим новооткривеним 

корисним справама? Зашто је осећао нелагодност у додиру са тим предметима?
2. Зашто је за деда Рада сат био „чудесна справа“? Од кога је добио тај дар на чување? 

Зашто је једино према том предмету осећао страхопоштовање? На кога га је подсећао?
3. Зашто се деда Раде забринуо када се његов побратим Петрак није појавио на слави? 

Објасни шта је деда Раде желео да сазна „гледањем у сат“. Зашто је био узнемирен? Како се 
осећао када је видео да сат ради? Протумачи шта је деда Раде мислио када је за сат рекао да 
је жив. Зашто га је то сазнање смирило?  

4. Ко је приповедач у овој приповеци? Која осећања приповедач испољава казујући о 
свом деди?

1. Које особине својих бака и дека волиш? Како су проводили или проводе време са 
тобом? О чему најрадије разговарате? 

2. Препричај неку бакину или декину причу из младости. Сазнај какво су они имали 
детињство. Којих су се игара играли? Како су се упознали? Где су излазили?

 3. Шта ти је занимљиво у причама старијих? Какав они имају став према новим 
уређајима (компјутеру, штампачу, мобилном телефону и сл.)? 

Домаћи задатак
Прочитај одломак из Приче о сварима М. Иљина који се налази у Раној свесци на 

стрaнама 51 и 52 и одговори на постављена питања.

Занимљивости
„Вавилонци су научили Грке да деле време на једнаке делове – на сате, а од Грка је та 

подела прешла после много година другим народима Европе. Они су, кажу, научили Грке 
да граде нове часовнике – први часовник с бројчаником. Истина, треба рећи да је тим 
часовницима недостајала једна ситница – сказаљка. /.../

Римски бројеви означавају сате. А сенка од таблице замењује сказаљке. Према томе, 
како сунце прелази свој пут по небу, сенка од плочице се покреће, као сказаљке часовника, и 
показује време.

То је сунчани часовник, налик на онај који је био у употреби још у старом Вавилону.“
 (М. Иљин, Приче о сварима, одломак)
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Антон Павлович Чехов

Вањка
(одломак из приповетке)

занат – ручна израда 
разних предмета

калфа – занатлијски 
помоћник 

јутрење – јутарња 
црквена служба

држаља – штапић на 
чијем врху се налази 
перо за писање

калуп – комад дрвета 
у облику ципеле који 
се ставља у ципелу при 
њеном шивењу

икона – насликан лик 
свеца на дрвету

служити – радити за 
плату код некога у кући

жустар –  окретан, 
сналажљив

бодар – пун снаге и воље

заподевати – 
задиркивати

кожух – капут од овчије 
коже

клепало – даска у коју се 
удара уместо звоњења

кроткост – мирноћа

подмукао – злонамеран, 
лош човек

ремен – каиш

нехотице – ненамерно, 
случајно

харинга – ситна морска 
риба, сродна сардели

Вањка Жуков, деветогодишњи дечак доведен пре три 
месеца на занат код обућара Аљахина, на Бадње вече не леже 
да спава. Сачекавши да газда и газдарица с калфама оду на 
јутрење, он узе из газдиног ормана бочицу с мастилом, држаљу 
са зарђалим пером и, раширивши испред себе изгужвани лист 
хартије, поче да пише. Пре него што ће извући прво слово, он 
се неколико пута плашљиво осврте на врата и прозор, погледа 
испод ока потамнелу икону од које су се на обе стране пружале 
полице с калупима, и испрекидано уздахну. Хартија је лежала 
на клупи, а он је клечао пред клупом.

„Драги мој дедице, Константине Макаричу! – писао је. – Ево 
ти пишем писмо. Срећан вам Божић и желим ти све најбоље од 
Господа Бога. Ја немам ни оца ни мајчице, ти си ми једини остао.“

Вањка управи поглед на мрачни прозор у коме је светлуцао 
одсјај његове свеће, и јасно замисли свога деду Константина 
Макарича који је служио као ноћни чувар код господе 
Живарјових. Био је то ситан, мршав, али врло жустар и бодар 
старчић од својих шездесет пет година, вечито насмејаног 
лица и пијаних очију. Дању спава у кухињи за послугу или 
задева куварице, а ноћу, завијен у широк кожух, шета око 
имања и удара у своје клепало. За њим, опуштених глава, 
иду стара Каштанка и керић Вјун, назван тако због своје 
црне боје и дугуљастог тела као у ласице. Тај Вјун је веома 
послушан и умиљат, подједнако благ према домаћинима као 
и према туђинцима, али ипак не ужива поверење. Под његовом 
смерношћу и кроткошћу скрива се најподмуклији пакосник. 
Нико боље од њега не уме да се у прави час пришуња и шћапи 
за ногу, да се увуче у оставу или здипи сељаку кокош. Већ више 
пута пребијали су му задње ноге, двапут су га вешали, сваке 
недеље шибали на мртво име, али је он све то ипак преживео. 

Сада деда сигурно стоји пред капијом, шкиљи у пурпурне 
прозоре сеоске цркве и трупкајући сукненим чизмама збија 
шалу с послугом. Клепало му виси о појасу. Он пљеска 
рукама, јежи се од зиме и, старачки се церекајући, штипка 
час собарицу, час куварицу. /.../ А време је боговско. Ваздух 
спокојан, прозиран и свеж. Ноћ је мрачна, али се ипак види 
цело село с белим крововима и прамењем дима који се извија 
из оџака, и дрвеће посребрено ињем и снежни сметови. Небо се 
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сардела – врста морске 
рибе

вотка – руско алкохолно 
пиће

гонити – терати

трем – отворен део куће 
пред улазом

шмркати – увлачити у 
нос или избацивати из 
њега

бурмут – уситњен дуван 
за шмркање

латити се – прихватити 
се посла

кљукати – хранити

кадрил – врста плеса у 
паровима

отправити – послати

служинчад – кућна 
послуга

копејка – руски новчић 
мале вредности, пара

тројка – кочије које вуку 
три коња

Кумова слама – Млечни 
пут

осуло звездама што весело трепере, а Кумова слама се оцртава 
тако јасно као да су је за празник орибали и истрљали снегом. 

Вањка уздахну, умочи перо и настави да пише: 
„А синоћ сам добио батине. Газда ме ухватио за косу и 

извукао у двориште, истукао обућарским ременом зато што сам 
љуљао њихово детенце у колевци и нехотице заспао. А прошле 
недеље ми газдарица наредила да очистим харингу, а ја почео с 
репа, кад ти она дохвати харингу па поче њену главу да ми тура 
у нос... Калфе ми се ругају, шаљу ме у крчму по вотку и терају ме 
да од газде крадем краставце, а газда ме млати чиме стигне. А 
храна је никаква. Ујутру ми дају хлеба, за ручак кашу, а за вечеру 
опет хлеба, а чај или чорбу никад, то газде саме смажу. Гоне ме да 
спавам на трему, а кад њихово детенце плаче, онда никако и не 
спавам него љуљам колевку. Мили мој дедице, молим те као Бога, 
води ме одавде кући у село, не могу ти више ја овако. До земље 
ти се клањам и вавек ћу се за тебе молити Богу, води ме одавде, 
иначе ћу умрети...“ 

Вањка искриви уста, протрља својом црном песничицом 
очи и зајеца. /.../

Вањка грчевито уздахну и поново се загледа у прозор. Он се 
сети: по јелку за господу у шуму је ишао увек деда и водио унука 
са собом. Беху то срећна времена! Деда је хуктао, и мраз је хуктао; 
угледајући се на њих, хуктао је и Вањка. Пре но што посече јелку, 
деда попуши лулу, дуго шмрче бурмут, задиркује прозеблог 
Вањушку. Младе јеле заогрнуте ињем непомично стоје и чекају 
која ли ће од њих умрети? Кад наједаред однекуд искочи зец и као 
стрела појури преко сметова... Деда не може а да не подвикне:

– Држ’ се, држи... држи! Ех ти, враже куси!
Одсечену јелку деда је одвлачио у господски дом, а тамо би 

се латили да је украсе... Око тога је највише пословала Вањкина 
љубимица, госпођица Олга Игњатјевна. Док је још Вањкина мати Пелагија била 
жива и служила као собарица код господе, Олга Игњатјевна је кљукала Вањку 
киселим бомбонама и од дуга времена научила га да чита, пише, да рачуна до сто, па 
чак и да игра кадрил. А кад је Пелагија умрла, сиротана Вањку су отправили деди у 
кухињу за служинчад, а из кухиње у Москву, обућару Аљахину. 

„Дођи, мили мој дедице – настави Вањка – заклињем те Христом Богом, одведи ме 
одавде. Сажали се на мене, несрећно сироче, јер ме овде сви бију и много сам гладан, а 
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жалостан сам да ти не могу рећи, једнако плачем. Ономад ме газда треснуо калупом 
по глави па сам пао и на једвите јаде се повратио. Несрећан је мој живот, гори од 
сваког пса... И још ми поздрави Аљону, ћопавог Јегорку и кочијаша, а моју рамонику не 
дај никоме. Остајем твој унук Иван Жуков, мили мој дедице, дођи.“

Вањка начетворо пресави исписани лист и стави га у коверат који је претходног 
дана купио за копејку. Промисливши мало, он умочи перо и написа адресу:

ДЕДИ У СЕЛО

Затим се почеша, размисли још мало па додаде: „Константину Макаричу.“ 
Задовољан што га нису омели у писању, он натуче капу и не огрнувши кожушчић, 
онако у кошуљи излете на улицу...

Касапски момци, код којих се дан пре тога распитивао, рекли су му да се писма 
бацају у поштанске сандучиће а из њих се разносе по целој земљи поштанским 

тројкама с пијаним кочијашима и звонким прапорцима. 
Вањка дотрча до првог поштанског 

сандучета и гурну драгоцено 
писмо у отвор...

Уљуљкан слатком 
надом, сат касније већ је 
чврсто спавао... Сањао 
је сељачку пећ. На пећи 
седи деда, опустио 
босе ноге и чита писмо 

куварицама... Око пећи 
се врти Вјун и маше 

репом...

(превела са руског језика 
Олга Влатковић)
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У свету уметничког дела
1. Са којим неправдама је дечак Вањка суочен? Зашто је написао писмо? Када је то 

учинио? Коме се обратио за помоћ? Како се он осећа у дому обућара Аљахина?
2. Подвуци у тексту реченице у којима Вањка приповеда по сећању. Чега се све дечак 

сећа? Означи у тексту Вањкина лепа сећања на заједнички живот са дедом. Како се осећао 
док је живео у селу? 

3. Какву је снагу дало малом дечаку дружење са дедом? 
4. Подвуци стилске фигуре које су коришћене у опису пејзажа и објасни шта се њима 

постиже током приповедања. 

Словарица, реченица, ризница
У овом одломку догађаји о којима се приповеда представљени су кроз Вањкин 

доживљај живота у граду и као сећање на време проведено у завичају. Љубав између деде и 
унука наговештена је и начином њиховог ословљавања. 

Запажаш да Вањка деди тепа и назива га „дедицом“. Реч одмила којом се тепа вољеној 
особи назива се хипокористик. Такве су речи: Вањка, бака, дека, сека, бата и слично. 
Некада се осећања говорника испољавају и деминутивима (умањеницама). Као на 
пример: декица, дедица, бакица, сестрица, татица итд. 

А на почетку беше реч...
Запажај деминутиве и хипокористике у разговору са вршњацима. Бележи их у 

школској свесци и откривај им значења. Започни необичну игру речима у Раној свесци на 
страни 28.

Домаћи задатак
У Раној свесци (стр. 30) откриј „опасне“ речи у српском језику и не дозволи им да 

потисну домаће речи.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
СТИЛСКЕ ФИГУРЕ

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА

• давање људских особина неживим 
стварима и непостојећим бићима 

        „Санак иде уз улицу,                      
        Води Јова за ручицу;
        Санак Јову говораше...“

(Народна песма)

„Звијезде су блистале и осмјехивале се, 
исто као и прије.“

(Светозар Ћоровић)

ОНОМАТОПЕЈА

• преношење и опонашање гласова и 
звукова из природе

„Зрикавци тужно зричу.“

(Десанка Максимовић)

„Неретва која цвили и урла без 
престанка.“

(Пеђа Милосављевић)

ЕПИТЕТ

• реч или група речи која истиче 
важну особину главног појма који 
ближе одређује 

„Пољана сребрна, бела.“

(Десанка Максимовић)

„У овом плавом пространству 
назиру се изврнуте једрилице и бели 
расплинути бродови.“

(Пеђа Милосављевић)

ГРАДАЦИЈА

• постепено набрајање слика, 
догађаја, осећања или поступака 
ликова 

        „За Ђурђем је косу одрезала,
        за ђевером лице изгрдила,
        а за братом очи извадила.“

(Народна песма)
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АПОСТРОФА

• непосредно обраћање углавном 
одсутним личностима, предметима 
и апстрактним појмовима

        „Спавајте ми, децо мила,
        Да се сити наспавате,
        Да изјутра подраните,
        И мајчицу одмените.“

(Народна песма)

        „Београде, мој бели лабуде!“

(Бранко Радичевић)

КОНТРАСТ (АНТИТЕЗА)

• истицање супротности између два 
догађаја, лика или појма

„Косу реже, коса опет расте,
лице грди, а лице израста.“

(Народна песма)

„Станко умиљат као мало јагње, Лазар 
већ напраситији.“

(Јанко Веселиновић)

ПОРЕЂЕЊЕ (КОМПАРАЦИЈА)

• упоређивање два појма, лица 
или предмета по сличности 
(заједничким особинама) или по 
супротности (различитости)

        „Кад говори ка’ да голуб гуче,
        Кад се смије ка’ да бисер сије,
        Кад погледа, како соко сиви,
        Кад се шеће као паунице...“

(Народна песма)

„Имала је плетенице исте боје као 
слама, прћаст пегав нос и велика уста.“

(Данило Киш)

ХИПЕРБОЛА

• преувеличавање, претеривање

        „Колико је дивна и лијепа,
        Чело јој је висока планина,
        У лицу је бјела и румена
        Издалека двору свјетлост дава.“

(Народна песма)

        „У Милице дуге трепавице,
        Прекриле јој румен јагодице,
        Јагодице и бијело лице.“

(Народна песма)



НА ПОЗОРНИЦИ

„Нема ничег узбудљивијег од дечјег поверења. И ничег 
одговорнијег од одговорности за судбину детета и деце. Дакле, 

хоћемо ли да нам деца буду ведра? Будимо и сами такви. 
Хоћемо да буду паметна, али и пенушава? 

Маштајмо са њима и будимо паметни. 
Треба ли да буду јака и здрава? Импонујмо деци! Будимо кобајаги 

наивни, кобајаги неспретни, кобајаги смешни.“

Душан Радовић
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Коста Трифковић

Избирачица
(одломак из комедије)

Лица:

СОКОЛОВИЋ 
ЈЕЦА 
МАЛЧИКА 
САВЕТА 
ЈОВАН

(Врт код Соколовића)

Други чин

Прва појава

САВЕТА, СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА (Савета приправља доручак, Соколовић хода 
горе-доле по соби, Јеца седи и плете.)

СОКОЛОВИЋ: Ја ти кажем, жено, да су те проклете вечерње забаве велики 
трошак!

ЈЕЦА: Биле оне трошак или не биле, то је сад свеједно! Што мора бити, мора!
СОКОЛОВИЋ: Али зашто мора бити?
ЈЕЦА: Зашто? Зато што мора бити! Или ћемо ми зар да будемо гори од других?



75

СОКОЛОВИЋ: Од других! Увек се морамо по другима да равнамо! Када ћемо 
једаред по нашој вољи живети?!

ЈЕЦА: Хоћеш ваљда да се отуђиш од целог света?
СОКОЛОВИЋ: А шта ја имам од тога целог света што ми долази на моје 

вечерње забаве? То, да ме још овога вечера, док је у мојој рођеној кући, исмејава!
ЈЕЦА: Исмејава?!
СОКОЛОВИЋ: Дакако, исмејава! Јер ако потрошиш на такву забаву мање него 

што би могао, онда кажу: „Циција, срам га било, како се није стидео да нас на 
такву вечеру позове?“ Ако пак учиниш више него што би могао, онда кажу: „Луда, 
размеће се, потроши једнога вечера толико да после мора месец дана да гладује!“ 
Ето шта се човеку хасни од вечерње забаве!

ЈЕЦА: Ти си заборавио да имаш кћер на удају!
СОКОЛОВИЋ: Нисам, жено, али ја бих волео да ми ко узме кћер зарад ње саме, 

а не зарад моје вечерње забаве! Зар ја нисам тебе први пут у кујни угледао?
ЈЕЦА: Онда су била друга времена!
СОКОЛОВИЋ: Реци боље: онда још није било вечерњих забава!
ЈЕЦА: Добро, добро, ја се нећу препирати! Ако ти је што неправо, а ти кажи 

Малчики!
СОКОЛОВИЋ: Та да, ти би одмах да се ја с Малчиком свађам, ал’ тога неће бити. 

Малчика је моје дете!
ЈЕЦА: То јест, ваљда је нешто и моје!
СОКОЛОВИЋ: Утолико што си је родила, али зато она опет мене већма воли!
САВЕТА: Како је Малчика срећна!
СОКОЛОВИЋ: Иди, Савета, види је ли устала Малчика. Ако није, немој да је 

пробудиш, а ако јесте, а ти је зови да доручкује, то јест, ако је гладна, јер ако није, ми 
ћемо још причекати, и онако је тек десет и по сахата!

САВЕТА: Одмах... ал’ гле, ево је где долази и сама!
СОКОЛОВИЋ (иде пред њу): Слатко моје дете, јеси ли добро спавала?
ЈЕЦА (исто тако): Чедо моје, да ниси ружно сањала?
СОКОЛОВИЋ: Јеси ли уморна од јуче?
ЈЕЦА: Да ниси ломна?
СОКОЛОВИЋ: Па јеси ли гладна?
ЈЕЦА: Хоћеш ли мало кафице, или мало теја са шункицом?
МАЛЧИКА: Јесам... нисам... хоћу... нећу... не знам... маните ме се... оканите ме се!
СОКОЛОВИЋ: Опрости, драго дете, ја сам само хтео...
ЈЕЦА: Твоја мати је ко мислила...
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МАЛЧИКА: Шта сте ви хтели... шта сте ви мислили, то ми је сасвим свеједно! 
Као да немам друга посла већ само на то да мислим! Савета, је ли готов доручак?

САВЕТА: Јесте, одмах ћу га донети! (Оде.)
МАЛЧИКА (седне): Зар ви нисте доручковали?
СОКОЛОВИЋ: Никако без тебе!
ЈЕЦА: Ни за живу главу!
МАЛЧИКА: Та јесам ли вам сто пута казала да не чекате на мене!
СОКОЛОВИЋ: Та ти си баш јуче рекла...
ЈЕЦА: Да не доручкујемо без тебе!
МАЛЧИКА: Јуче је било јуче, а данас је данас!
САВЕТА (уђе): Ево доручка! (Сви седну за сто.)
МАЛЧИКА: Ово млеко ништа не ваља!
СОКОЛОВИЋ: Тако? Видиш, Савета, никада не пазиш шта узимаш!
ЈЕЦА: Све радиш натрашке! Је ли то млеко за јело?
САВЕТА: Али, стрина, ово је прави обрст...
СОКОЛОВИЋ: Е, сад јеси л’ видео!
ЈЕЦА: Па да се човек не једи!
МАЛЧИКА: О, ја се нимало не чудим Савети што све натрашке ради јер, како 

ми се чини, као да се од неког времена јако променила!
САВЕТА: Како?! А у чему то?
МАЛЧИКА: Како се чиниш невешта! Као да ја нисам приметила јуче...
САВЕТА (збуњена): Јуче... приметила...
МАЛЧИКА: Ти си збуњена! Ти дакле признајеш?
САВЕТА: Ја те не разумем!
МАЛЧИКА: О, добро си ти разумела! Ниси ти бадава кокетовала са господином 

Бранком!
САВЕТА (за себе): Она дакле зна... (Наглас.) Већ што се тога тиче, ту ми је савест 

чиста!
МАЛЧИКА: Како умеш да се претвараш! Али неће ти помоћи! Ту сам и ја! 

Разумеш ли – и ја! Са мном је тешко делити мегдан! Јеси ли разумела?
СОКОЛОВИЋ: Јеси ли разумела?
ЈЕЦА: Упамти добро!
САВЕТА: Ти се вараш, Малчика! Дао би бог да се о томе и уверити можеш!
МАЛЧИКА: Већ знамо, знамо! То се тако само каже!
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Трећа појава

ЈОВАН: Ево једно писмо!
МАЛЧИКА: Дај овамо. (Јован преда и оде – Малчика чита адресу.) 
„Госпођици Малчики“ Гле, гле, још ће бити какво љубавно писмо! (Отвори и 

прочита.) Ко би се томе надао?! (Смеје се.)
СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА: Шта је? Шта је?
МАЛЧИКА: Чујте и пазите! (Чита.)
 „Госпођице Малчика,
 Ви сте за ме прилика,
 То сам одмах видео,
 Само сам се стидео,
 Да вам кажем усмено.
 Зато ево писмено,
 Поштено је мишљено:
 Будите ми женица
 То вас моли Тошица.“ (Смеје се.) Ха, ха, ха!
СОКОЛОВИЋ: Та то је просидба!
ЈЕЦА: Од господина Тошице?
МАЛЧИКА: И то у стиховима, на лепом 

сатинираном папиру, са намолованим прободеним 
срцем; ал’ гле, има још и постскриптум! (Чита.)

 „Још се ово додаје,
 Пословица српска је,
 Она гласи: Избирач
 Наиђе на отирач!“
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А, гледај ти само господина Тошице! Какав безобразлук тако што написати?! Овамо 
момче за избор! Ха, ха, ха! Тошица – мој просилац... са његовим носом! Ха, ха, ха!

ЈОВАН (ступи): Ево још једно писмо!
МАЛЧИКА: Још једно? Да се није господин Тошица предомислио? (Прими 

писмо – Јован оде.) „Госпођи Соколовићки“ – то је за вас, мати!
ЈЕЦА: Отвори писмо, дете моје, па прочитај!
МАЛЧИКА (Учини и чита.): „Поштована госпођо! Ја сам тако слободан био 

заљубити се у вашу кћер.“ Шта? „Зато сам тако слободан умолити вас за њену руку.“ 
Дакле, и он? „И бићу тако слободан кроз један сахат за одговор доћи. Штанцика 
Лазић.“ Прекрасно, та то је већ и други младожења!

СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА: Два просиоца!
САВЕТА: Заиста, Малчика, то се зове срећа!
МАЛЧИКА: Срећа? Зашто срећа? Право да ти кажем мене није ни најмање 

изненадило! Штавише, не бих се чудила да дође и трећи!
САВЕТА: Трећи?
МАЛЧИКА: Трећи просилац!
ЈОВАН (ступи): Ево још једно писмо.
МАЛЧИКА: Шта велиш, Савета? Ја бих се чисто опкладила! Но ал’ одмах ћемо 

видети... (узме писмо – Јован одлази.) „Господину Соколовићу.“
СОКОЛОВИЋ: Мени?
МАЛЧИКА: Да, отац, и ако немате ништа противно, ја ћу га отворити... (Учини.) 

Потписан је Бранко.
САВЕТА (за себе): Бранко?!
МАЛЧИКА: А гласи: „Поштовани господине! Љубазност и доброта којом ме је 

ваша мила породица увек предусретала, охрабрила је у мени мисао да бих могао цео 
свој живот у њеном пријатном кругу провести. Стога се усуђујем понудити вам се за 
зета, молећи за руку ваше миле кћерке Малчике. Долазим по одговор за један сахат!“

СОКОЛОВИЋ и ЈЕЦА: Трећи просилац!
МАЛЧИКА: Но, Савета, јесам ли погодила?
САВЕТА: Јеси, сасвим си погодила! Као да си знала!
МАЛЧИКА: Ти си се збунила?
САВЕТА: Збунила? Зар сам збуњена?! Ти се вараш, драга Малчика, ја нисам ни 

најмање збуњена, ни најмање!
МАЛЧИКА: Што му драго! Доста да имам три просиоца. Могу бирати по вољи!
САВЕТА: Зар ћеш ти тек да бираш?
МАЛЧИКА: А зашто не? Између тројице може се бирати.
САВЕТА: Али ја сам мислила да твоје срце само за једним може куцати, а онда је 

избор свршен!
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МАЛЧИКА: А ако моје срце не куца ни за једним!
САВЕТА: Онда не треба ни да бираш!
МАЛЧИКА: Ти се шалиш! Ја ћу да бирам – да се предомислим, ионако ми неће 

утећи ниједан!
СОКОЛОВИЋ: Драго дете моје, кад би мене питала, ја бих саветовао да пођеш 

за Штанцику – он је богат!
МАЛЧИКА: Не спада у интелигенцију!
САВЕТА: А ти узми Бранка. Он је журналиста.
МАЛЧИКА: Он ми је сиромах, п’ онда је и озбиљан.
ЈЕЦА: А ти узми Тошицу, он је увек расположен.
МАЛЧИКА: Сувише је луцкаст!
СОКОЛОВИЋ: Ал’ ови људи чекају одговора!
МАЛЧИКА: Нека чекају... Шта је мени брига! Ако чекају, чекају за мном! 

Разумете ли? За мном! (Оде.)

бадава – бесплатно, узалуд, без успеха
већма – више, у већој мери

журналиста – новинар
избирачица – особа која много бира
интелигенција – образовани људи

једаред – једном 
једити – љутити, нервирати

кокетовати – удварати се
ломна – изнурена

мегдан – двобој, сукоб
намолован – насликан

оканити се – престати нешто радити
отирач – простирка за брисање ногу пре уласка у просторију

постскриптум – напомена у писму после потписа
приправљати – припремити, спремити

разметати  – расипати новац
сатиниран – сјајан, гладак

сахат – сат
теј – чај

трошак – новчани издатак
утећи – побећи
хасна – корист

циција – тврдица
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У свету уметничког дела
1. Kако господин Соколовић започиње разговор са супругом Јецом? Са чим се он не 

слаже? Шта јој замера? Коју је особину испољио већ на самом почетку овог одломка?  
2. Шта на основу реплика (делова дијалога) које изговара госпођа Јеца сазнајеш о 

њеним животним ставовима? Какав је њен однос према новцу? Шта joj је најважније? 
Наведи Јецина гледишта која се разликују од ставова њеног мужа.  

3. Ко је главни лик ове комедије? Опиши како тај лик изгледа у тренутку када се 
појави на сцени. Како Соколовићи васпитавају своју кћер? Око чега се све супружници 
сукобљавају? Шта је необично у њиховом поступању према Малчики? Обрати пажњу на 
разговор родитеља и Малчике и подвуци део дијалога који је теби био смешан. 

1. Како се Малчика понаша према својим родитељима? Шта је све у стању да им каже? 
Колико је оправдана њена љутња? Објасни зашто често мења расположења. У чему греше 
Малчикини родитељи?

2. Какав је Малчикин однос према Савети? Како се према овој девојци опходе 
Малчикини родитељи? Шта сазнајеш о Саветином карактеру већ на основу њеног имена? 
Које Саветине врлине запажаш док она разговора са Малчиком? Шта је Савети најважније 
у животу? Чему она покушава да научи Малчику? 

3. Какво мишљење има Малчика о својим просцима? Због чега је неодлучна у избору 
животног сапутника? Шта им све замера? Чему Малчику учи њен отац? Шта мислиш о 
његовим саветима? 

4. Објасни значење пословице коју је Тошица у писму навео. Шта би се десило да је 
Малчика на време разумела значење његових речи? 

5. Шта на основу Малчикиног понашања и говора сазнајеш о њеном карактеру? Ако ти 
се неке њене особине не допадају, наведи их. Које њенe поступке не одобраваш?

Откривалица
Да је Малчика разумела значење изреке избирач нађе отирач, вероватно би размислила 

о свом понашању према другима и избегла надимак Избирачица. 
Писци често користе у својим делима изразе који имају пренесено значење. Такви

устаљени изрази зову се фразеологизми (идиоми). Често их користимо и у свакодневном говору.

Израз Значење
Избирач нађе отирач. Онај ко много бира, добије најгоре.

Нађе крпа закрпу. С ким си, такав си.
очитати лекцију изгрдити некога

Станује богу иза ногу. Станује далеко.
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Словарица, реченица, ризница
Главни лик овог одломка је уображена и размажена девојка Малчика. Она надмено 

искушава своје просце, верујући да нису најбоља прилика за њу. Бранко и Штанцика, одбијени 
младићи, жене се њеним другарицама, а њој преостаје да се уда за Тошицу, најгору прилику. 

У овом тексту су на духовит начин разоткривене и исмејане Малчикине мане (лењост, 
размаженост, уображеност, заједљивост, безобзирност, наметљивост). 

Драмска врста у којој се негативне особине и поступци ликова или негативности 
друштва на духовит начин приказују, исмевају и осуђују назива се комедија. 

Реч водича
„Нашу размажену и лењу децу побеђују она друга деца, 

која су рано почела сама да се боре и имају више борачког 
стажа.“

/.../
„Ако решите све проблеме своје деце, они неће имати 

других проблема сем вас.“

 (Из Витеза, год. II, бр. 3, стр. 12 и год. III, бр. 4, стр. 34)

Домаћи задатак
Прочитај у Радној свесци (стр. 48–50) сатиричну приповетку „Моје злато спава“ Е. 

Кишона и одговори на постављена питања.

А на почетку беше реч...
Размисли о водичевим речима и размотри како се оне као поруке текста могу односити 

на одломак из комедије „Избирачица“. У разговору са вршњацима на часу истакни оно што 
је теби посебно занимљиво. Забележи све идеје у вези са темом и говори о онима које ти се 
чине најважнијим. Спреми се да своје тезе излажеш по логичком реду. Тако ћеш створити 
план излагања. У разговору са другима те тезе разради и заступај.
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Бранислав Нушић

Аналфабета
(одломак из једночинке)

У овом драмском комаду упознаћеш начелника једне области и његове помоћнике. 
Насмејаћеш се њиховом незнању. 

Лица:

НАЧЕЛНИК СРЕСКИ
Г. МИКА – ПИСАР СРЕСКИ
Г. СВЕТА – ПИСАР СРЕСКИ
НАЧЕЛНИКОВА ЖЕНА
ЊЕНА СЕСТРА
ПАНДУР

(Дешава се у среској канцеларији, у патријархално, предратно доба).

III

Г. СВЕТА (Долази са свешчицом.): Добар дан, г. начелниче.
НАЧЕЛНИК: Добар дан, г. Свето. Ама, чујем за тебе лепе ствари. Е, ако, ако, то ми 

је мило, а зато сам те и звао.
Г. СВЕТА: Молим.
НАЧЕЛНИК: Да прегледамо мало тај твој речник. Треба ми знаш, једна страна реч, па 

не могу сад да се сетим. (Мига на г. Мику.) Дедер ми прочитај које речи имаш на слово „а“?
Г. СВЕТА: Па ја, знате, нисам по словима записивао, него онако без реда, како ми 

је која реч наишла. 
НАЧЕЛНИК: Добро. Онда читај с реда, па ћемо наићи ваљда.
Г. СВЕТА (чита): Кариера.
НАЧЕЛНИК: То знамо већ шта је. А како си протумачио?
Г. СВЕТА (чита): Кариера, класа, унапређење.
НАЧЕЛНИК: Тако је. Читај даље.
Г. СВЕТА (чита): Ривали, то је кад двојица просе једну девојку.
НАЧЕЛНИК: Даље.
Г. СВЕТА: Криза.
НАЧЕЛНИК: Како си протумачио?
Г. СВЕТА: Криза, то је кад влада да оставку.
НАЧЕЛНИК: Тако је. Јер кад ја дам оставку, то није криза. И зато је ја и не дајем 

тако лако. Читај даље.
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Г. СВЕТА (чита): Кокота.
НАЧЕЛНИК: Шта ти је то?
Г. СВЕТА: Кокота, женска, када мало више задигне сукњу.
НАЧЕЛНИК: Сасвим, а онај што јој завирује под сукњу, зове се кокот. Тако је, 

брате. Читај, молим те, даље.
Г. СВЕТА (чита): Популација.
НАЧЕЛНИК: То ми изгледа већ нека политичка реч. Шта значи?
Г. СВЕТА: Популација: жене које много рађају децу.
НАЧЕЛНИК: Гле, молим те. Па то је наша попадија Перса права популација. 

Израђала деветоро деце. Чекај, баш да кажем попу да му је жена популација. Има ли још?
Г. СВЕТА (чита): Оптимизам и песимизам: лепа страна и ружна страна.
НАЧЕЛНИК: Гле, молим те. То ваљда човек, кад гледаш с преда, он је 

оптимизам, а када га гледаш од остраг, он је песимизам.
Г. МИКА: Тако ће бити.
Г. СВЕТА (чита): Анулирати. То је кад се нешто убрише.
НАЧЕЛНИК: Па то, кад на пример г. Мика убрише нос, онда се то страним 

речима каже: г. Мика анулирао нос.
Г. СВЕТА (чита): Анахронизам. Кад се на неки акт запише старији датум.
НАЧЕЛНИК: То ти, г. Мико, често пута правиш анахронизам.
Г. МИКА: Откуд ја?
НАЧЕЛНИК: Па знаш кад си оно донео решење за наплату, па метнуо датум 

раније три недеље.
Г. МИКА: А, па то је због лицитације.
НАЧЕЛНИК: Па због лицитације, дабоме. Читај даље, Бога ти.
Г. СВЕТА (чита): Перспектива.
НАЧЕЛНИК: Шта је то?
Г. СВЕТА: Перспектива је нешто што у књигама има забележено, а у ствари не постоји.
НАЧЕЛНИК: Па то се не каже перспектива, него дефицит. Имаш у књизи 

заведену суму, а пара нема. То је дефицит, а за дефицит се, брате, иде на робију. А ја 
никада нисам чуо да је неко за перспективу отишао на робију. Читај, молим те, даље.

Г. СВЕТА (чита): Режим.
НАЧЕЛНИК: Режим, то већ знамо, то је Министарство полиције. Читај даље.
Г. СВЕТА (чита): Проституција.
НАЧЕЛНИК: Е, ово ће бити нешто политички. Револуција, резолуција, 

проституција. Дедер, како си протумачио?
Г. СВЕТА (чита): Проституција, то је кад се много употребљавају женске у 

срамотном смислу.
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НАЧЕЛНИК: Па што, брате, не напишеш: безобразлук?
Г. МИКА: Па јес’, боље да си тако написао.
НАЧЕЛНИК: Него чујеш, не можемо ми тај твој речник да читамо до краја, 

него потражи ти ако имаш још коју реч на „а“.
Г. СВЕТА (претура): Имам: асфалт.
НАЧЕЛНИК: Има ли још која?
Г. СВЕТА: Апелација.
НАЧЕЛНИК: Даље!
Г. СВЕТА: Ананас.
НАЧЕЛНИК: Аха, то већ мало личи на оно, г. Мико.
Г. МИКА: Личи.
НАЧЕЛНИК: А шта значи ананас?
Г. СВЕТА (чита): Ананас значи неко воће које се једе.
НАЧЕЛНИК: Имаш ли ти, брате, забележено на слово: „ана“... нешто што се не једе?
Г. СВЕТА: Па немам ни једну реч више на „а“.
НАЧЕЛНИК: Е, мој брате, па нашто ти онда речник, кад не можеш да се вајдиш 

њиме? А камо ти да запишеш реч (не може да се сети, па завирује у депешу) аналфабета?
Г. СВЕТА: Немам ту реч.
НАЧЕЛНИК: А шта ти мислиш, шта је то аналфабета?
Г. СВЕТА: Па не знам, г. начелниче.
НАЧЕЛНИК: Е, па прочитај ову депешу, па да видим хоћеш ли онда знати.
Г. СВЕТА (чита депешу): Не знам, а рекао бих, биће нешто политички.
НАЧЕЛНИК: Политички, разуме се да је политички. Али ако знаш, реци ти мени шта?
Г. СВЕТА: Па колико сам ја прометнуо страних речи преко руке, могу рећи 

да сам запазио нешто: све речи које почињу са „ан“ кажу нешто опасно. Ето, 
антидинастичар, па анархија, па анатема, па антиквар...

НАЧЕЛНИК: А ананас?
Г. МИКА: А ко зна, можда је и то неко опасно воће.
НАЧЕЛНИК: Може, може и то бити! Па добро, шта мислите ви, ко може у нашој 

вароши бити тако опасан?
Г. СВЕТА: Па, знате како је, има свакојаких људи.
Г. МИКА: Ако је мене да питате, мени овај школски надзорник изгледа опасан 

човек. Све критикује, све му не ваља, свему је противан.
Г. СВЕТА: А није члан ниједне странке.
НАЧЕЛНИК: Па да није однекуд он аналфабета?
Г. СВЕТА: Може лако.
НАЧЕЛНИК: И верујте, људи, биће. Нико други него школски надзорник је 

аналфабета.
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Г. МИКА: Тако бих и ја рекао.
НАЧЕЛНИК: Баш ми сад паде на памет нешто. Питам ја њега једанпут: „Ама, 

госпон Никола, како то да ви не припадате ни једној постојећој партији?“ А он 
мени: „Моја партија је моја школа!“ 

–  А оно, видиш у чему је. Бог и душа, он је нико други аналфабета, јер једанпут 
је чак и за мене говорио неке ружне ствари.

Г. МИКА: Јесте, знам, за онај депозит.
НАЧЕЛНИК: Море и горе је говорио.
Г. СВЕТА: Одавно ја на тога човека сумњам.
Г. МИКА: Па знате како је, г. Начелниче, кад г. Министар пита, значи да он 

сумња да овде има некога аналфабете. Не можемо му ми одговорити: нема овде. 
Рећи ће нам после да нисмо водили рачуна.

НАЧЕЛНИК: Тако је. Седи г. Свето и пиши:
Г. СВЕТА (Седне и умочи перо.)
НАЧЕЛНИК (шета и диктира): „Господину Министру унутрашњих дела, 

Београд. Потврђујем пријем депеше од 24. ов. м. Као добар познавалац како свих 
осталих, тако и политичких прилика у овоме крају, част ми је известити вас, да 
ни у моме срезу ни у вароши нема аналфабета, сем једног јединог, а тај је школски 
надзорник. Молим за упутства како према њему да поступам? Начелник срески.“

 – Јеси ли написао?
Г. СВЕТА: Јесам.
НАЧЕЛНИК: Ево ти сад шифре, (вади из фиоке књигу и даје му) па иди тамо у 

твоју канцеларију, закључај се да те ко не узнемирава и шифрирај. Али гледај да ми 
то што пре свршиш.

Г. СВЕТА: Разумем. (Оде и односи концепт и шифру.)

VIII

МИЦА (улази, носи цедуљче): Ево ти, зете!
НАЧЕЛНИК: Шта је то?
МИЦА: Његов одговор. Нисам могла друкше, него сам му послала цедуљче и 

молила да ми каже шта је то аналфабета.
НАЧЕЛНИК: Па кад ти пре стиже одговор?
МИЦА: Он је увек у ово доба преко пута у школи.
НАЧЕЛНИК: А, и то знаш.
МИЦА: Па знам, дабоме, а знам сад и шта је аналфабета.
НАЧЕЛНИК: Гледај, молим те, знаш и то. Па шта је?
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МИЦА: Ето, читајте, па ћете и ви знати.
НАЧЕЛНИК (узима цедуљче): Знам ја то већ. (Чита.) „Поштована госпођо, реч 

„аналфабета“ значи неписмен човек, тј. онај који не зна ни да чита ни да пише, и према 
томе најмање ја могу бити аналфабета као школски надзорник. То се ваљда неко пошалио 
с вама, па вам је ту реч наопако протумачио...“ – Чекај, молим те (протрља очи и чита 
поново). „Аналфабета значи неписмен човек, тј. онај који не зна ни да чита ни да пише“... 
– Ама како то, како то, брате? А ко мени рече? Ама, чекај, молим те, да се разберем: не 
може то тако одједанпут да се искрене. Па је л’ малочас сви ми рекоше! Чекај, молим те, 
ко ми први рече? Где је онај са страним речима? Ау! Па он однесе депешу! Чекај, молим 
те, трчи, не дај! (Звони као луд. Пандуру који је ушао.) Овамо г. Мику! (Пандур оде.) Ух, 
бруке! И све ми то направи онај Света „аналфабета“, што скупља стране речи!

акт – званичан спис; слика или статуа голог људског тела
анархија – безвлашће, неред, хаос

анатема – искључење из цркве
анахронизам – погрешно временско одређивање неког догађаја

антидинастичар – противник династије 
антиквар – продавац ретких предмета (књига, уметничких дела)

анулирати – поништити, прогласити неважећим 
апелација – суд другог степена 
аналфабета – неписмена особа 

вајдити – бити од користи
дабоме – наравно, дакако

депеша – телеграм
депозит – новац поверен на чување банци или суду

дефицит – мањак у приходима
кокот – петао 

лицитација – продаја робе путем надметања купаца или понуђача
оптимизам – у свему видети нешто добро

остраг – позади
перспектива – слика предмета гледаног из даљине; очекивања

песимизам – у свему видети нешто лоше
прометнути – протурити, продати

срез – област која обухвата већи број општина
 убрисати – обрисати
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У свету уметничког дела
1. Објасни шта је у овој шаљивој једночинки (драма која има само један чин) духовито, 

а шта озбиљно.
2. Зашто се дело зове Аналфабета? За кога се све може рећи да је аналфабета у овој драми?
3. Задржи се на неком дијалогу начелника и Свете. Запази шта је у начелниковим 

репликама (деловима дијалога које казује) посебно смешно. Укажи на елементе хумора у 
његовом објашњењу непознатих речи.

4. На основу поступака ликова (Мите, Свете и начелника), запази како се развија 
комични неспоразум. У ком тренутку је он најизраженији? 

5. Анализирај промене које уочаваш на лицу и у понашању начелника након сазнања да 
је погрешио. Подвуци дидаскалије (опис покрета, гримаса, гестова, простора и амбијента) 
у наведеној драмској ситуацији. Шта ти дидаскалије показују? Како се начелник осећа у 
том тренутку?

Словарица, реченица, ризница
Књижевни род који се пише за сценско извођење у позоришту назива се драма. 

Настала је у V веку пре нове ере у античкој Грчкој у оквиру свечаности посвећених у част 
Диониса, грчког бога вина и животних радости. Представе су извођене под ведрим небом 
у једном дану. 

Основ драме јесте радња. Она се развија кроз разговор лица на сцени. Драма се дели 
на чинове (тематска целина у драмском тексту), слике (промена изгледа позорнице – 
декора) и призоре (сцене – када се појави неко ново лице на позорници). У драмском 
тексту постоје и дидаскалије (ремарке). То су упутства која су намењена редитељу и 
глумцима који реализују драмски текст на сцени. Такав део текста налази се у загради и 
штампан је другачијим типом слова. На пример: (Звони као луд. Пандуру који је ушао.) 
Дидаскалије помажу читаоцу да замисли изглед сцене, амбијент, покрете, гестове и 
гримасе драмских лица. 

1. Опиши усмено једно лице (лик у драми) из ове једночинке на основу дидаскалија и 
дијалога. 

2. Нацртај у школској свесци сцену и одреди кретање и распоред глумаца према датом 
дијалогу.

3. Изабери дијалог по избору и одглуми са паром из клупе одабрани одломак. 
Изговори реплике на основу дидаскалија са одговарајућим покретима, гестовима и 
гримасама. Настој се да буде убедљиво.
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Откривалица
Да је наш књижевни језик богат речима које су преузете из других европских и светских 

језика и прилагођене (гласовно и граматички) српском језику, доказује и много непознатих 
речи чија значења налазиш након текста. Све речи преузете из страних језика и прилагођене 
српском језику називају се позајмљенице и чине важан део лексичког фонда нашег 
књижевног језика.

Такве су и следеће речи:
романизми – речи преузете из латинског, италијанског, француског и шпанског језика: 

оптимизам, песимизам, апелација, перспектива, кокота, дефицит, депеша; 
грцизми – речи из грчког језика: анахронизам, аналфабета, анархија, анатема;
германизми – речи из немачког језика: анулирати, прометнути;
хунгаризми – речи из мађарског језика: варош, вашар, соба.

А на почетку беше реч...
Буди редитељ ове једночинке (драме у једном чину). Подвуци дидаскалије (део драмског 

текста који је стављен у заграду и штампан другим типом слова) у једној сцени (призору из текста). 
Коме су намењена та сценска упутства из дидаскалија (ремарки)? Шта све из њих сазнајеш? 

Подели улоге глумцима и одреди остале реализаторе представе: 
сценографа – ликовног уметника који осмишљава декор (простор у коме се глумци 

налазе) и изглед сцене;
костимографа – уметника који креира костиме (одећу и обућу) које глумци носе у 

представи;
драматурга – особу која води рачуна да се током реализације представе не наруше 

основне драмске законитости (развој драмске радње, повезаност сцена и добро осмишљен 
заплет).
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Petar Kočić

Jazavac pred sudom
(odlomak)

David Štrbac, glavni lik u ovom delu, dolazi u grad da bi tužio jazavca što mu je pojeo 
kukuruz i pričinio štetu na njivi. To je bio samo povod da on izrazi svoje nezadovoljstvo zbog 
načina života stanovništva pod austrougarskom vlašću u Bosni. David u sudu optužuje postojeću 
vlast da ne vodi računa o ljudima i svojim zakonima otežava život ionako osiromašenom seljaku.

DAVID: Dobar dan, glavati, carski gospodini!... E, čekaj, blentavi Davide! Što si posrljô 
kô prase u surutku? Zar ne vidiš da gospodini imaju posla? Osloni se na zid, pa malo 
pričekaj. (Jazavcu.) A ti, lopove jedan, došô si đe treba! Istina bog, ’vođe nema kuruza, ali 
ima nešto drugo, jazo. Ima paligrapa, dupli’, kabasti’ paligrapa, jazo! Jadna li ti i prežalosna 
majka tvoja! Zar izjesti čitavu njivu kukuruza, pa ne zasladiti s paligrapom, e to bi bilo bogu 
plakati.

SUDAC: Ko je to?!
DAVID: Dobar dan, glavati i velevlažni carski gospodini! Sluga sam prepokorna!... 

Ama, kakva je ovo kuća đe se ni bog ne prima?
SUDAC: Šuti, marvo jedna!
DAVID: Šuti, marvo jedna! To je lako reći. Eto i ja velim... Ama, to nije u najmanju 

ruku u redu da reče jedan, rećemo kaz’ti, carski službenik.
SUDAC: Ti ćeš mene zar učiti?
DAVID: Ne dô bog! To ne bi mogô ni u snu sanjati. Zdravo svanô, gospodine?
SUDAC: Ti da se sa mnom rukuješ i zdraviš?!
DAVID: Zdravo smo, ’vala bogu! Kako si ti, kako je gospoja? Je l’ ona zdravo?
SUDAC: Da tebi ne fali što? Jesi li ti potpuno zdrav?
DAVID: I mi smo, ’vala bogu, svi zdravo i mirno, a tebi ’vala koji se ti raspituješ za me,  

i za me i za moju vamiliju. (Okreće se pisarčiću.) Jesi li ti zdravo svanô, dijete?
SUDAC: Ama, šta je tebi, budalo?! Oklen si?! Kako se zoveš?
DAVID: Ja se zovem, slavni sude, David Štrbac, selo Melina, kotаr Banja Luka, okružje 

Banja Luka, a zemlja, mislim, glavati gospodine, da će biti Bosna. Kućna mi je lumera 47. 
Tako me slavni sud piše i tako mi pozovke šalje.

SUDAC: Dobro, dobro, Davide. Vidim da znaš red. A šta ti je to u toj... No, kako se to zove?
DAVID: Vreća! Vreća se ovo zove, a ovo u vreći, ovo se jazavac zove.
SUDAC: Jazavac! Šta ćeš s jazavcem ovdje?
DAVID: Tužim ga slavnom sudu, jer mi je izio čitavu njivu kuruza. Tužim ga i tužiću 

ga što se dalje i teže more!
SUDAC: O-ho, ljudi, ljudi! Što još čovjek neće doživjeti u ovoj budalastoj Bosni! 

Jazavca tužiti! E, ovo je prava budala, budala nad budalama. Ama, otkud ti je došlo u glavu 
da jazavca tužiš?
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DAVID: Otkud mi je, veliš, došlo u glavu da jazavca tužim? Nije niotkud, već znam 
današnji red i zakon. Zar ti, bolan, misliš da ja ne znam da ovaj vaš car ima za svašto 
zakon? Zna to David, zna. Nemoj misliti da ne zna! U svašto se on pomalo razbira i uvijek 
zna šta je po zakonu, a šta jope’ nije.

SUDAC: Dobro je to i lijepo sve, Davide, ali jazavca tužiti! To..., to...

/.../

SUDAC: Šta ti je, Davide? Što plačeš? Što je tebi krivo i nepravedno u ovoj zemlji?
DAVID: Nije mi ništa krivo na slavni sud, već na ’vog 

prokletog lopova, šjeme mu se umelo! (Tuče jazavca po 
njušci.) Da bog dâ ti, dušmanine i zlotvore moj, 
vješala omastio kô što ćeš i’ i omastiti ako u ’voj 
zemlji bude još imalo pravde i zakona!

SUDAC: Što ga toliko tučeš i kuneš? Šta ti 
je učinio? 

DAVID: Zar ti nijesam maloprije kazō?... 
Izvoli, gospodine, da ga povrgnem na zemlju? 
Težak je kô mlinski kamen, saprela ga 
moja krvava muka i sirotinja! Izvoli, 
gospodine?

SUDAC: Izvolim, izvolim, Davide. 
Spusti ga.

DAVID: Kako bi bilo, glavati gospodine, da ga 
izvadim iz vreće, pa da ga privežem za ’vu jednu nogu od astala, 
da vidite mog zlotvora i dušmanina, kosti mu u Zenici sagnjile! Izvoli, 
velevlažni gospodine?

SUDAC: Izvolim, de, priveži ga.
DAVID (vadi jazavca iz vreće): Čuvajte se, gospodini moji, jer ako mi se izmakne, 

zlo će biti. Za rđavo, da prostite, mjesto jazavac leti. Čekaj, lopove jedan, što se toliko 
otimaš i koprcaš! Još sam ja snažan, iako sam se rodio nekako kad se prvi put počela 
trećina od naroda kupiti; još ja imam snage i kuveta, iako se već dvadeset godina nemam 
čim ni na Uskrs omrsiti. ’Vala carevini, našoj premilostivoj Zemljanoj vladi i slavnom 
sudu što sam i ovo malo snage očuvō! ’Vala im đe čuli i ne čuli!... Vidi ga, gospodine, 
vidi kako njuši: šušte li oklen kuruzi. O, nebo te (udara ga po njušci) ubilo! (Vrisne.) 
Čuvajte se, gospodini moji, izmače mi se! O, jadan ti sam, šta učini’! (Jazavac se zaoštrljio, 
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astal – stо
blentav – blesav

gospoja – gospođa
izio – pojeo

kabast – glomazan
kuruz – kukuruz

kuvet – snaga
lumera – broj
marva – stoka

oklen si – odakle si
paligrap – paragraf, član

razbirati – razumeti
ružiti – grditi, psovati

surutka – tečnost koja se izdvaja iz mleka posle sirenja
vala – hvala

vamilijа – familijа, porodicа

U svetu umetničkog dela
1. Kako se sudija i pisar ponašaju prema Davidu Štrpcu? Koji su njihovi postupci za osudu? 

Podvuci u tekstu reči koje nije trebalo oni da izgovore. 
2. Zašto je David došao u sud? Koga je sve želeo da optuži? Zbog čega je toliko ljut? Zašto je 

tužan? 

nakostriješio, pa trči kroz sudnicu. Sad poleti jednom prozoru, sad drugom, sad se zatrči pod 
jedan sto, sad pod drugi; sad opet poleti vratima, sad opet među noge.) ...Eto ga uprav među 
krake! Čuvaj se, gospodine! Joj, jadan ti sam, ako ti što bude, nikad ti gospoji ni ja ni ti 
nećemo smjeti izići pred oči! (Jedva ga uhvatiše i svezaše.)

Slovarica, rečenica, riznica

Za književno delo u kojem se na duhovit i podrugljiv način osuđuju ljudske mane i postupci 
kaže se da je satirično. 

Kako se ti ponašaš kada te nešto muči? Šta tada radiš? Osećaš li potrebu da ukažeš na 
nepravdu koju uviđaš? Kako okolina reaguje na tvoje postupke?
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Реч водича
О деци и њиховим правима

• „Деца се могу сматрати народом, па је и књижевност за децу 
као народна, разумљива за све, једноставна, наивна, ведра.“

• „Никад се више не жели, а мање може, него у детињству. 
Најслађе тренутке детињства, игру и сан, прекидали су други.“

• „Између рђаве деце и одраслих има много сличности. Могло 
би се чак рећи да одрасли постају само од рђаве деце. Добра деца 
остају деца. Од њих нико и ништа не постаје.“

 (Из Витеза, год. II, бр. 3, стр. 12)  

• „Јадне мајке, ни саме више не знају како да воле своју децу а да 
то за њих буде добро и корисно. Воле их, али им не умеју помоћи. 

За сада им само праштају оно што неће и не могу.“ 
 (Из Витеза, год. III, бр. 3, стр. 34) 

Избор из часописа за децу
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• „На родитељске састанке долазе очеви добрих ђака и мајке 
лоших.“ 

  (Из Витеза, год. II, бр. 8, стр. 34) 
• „Јуче је један родитељ завапио на родитељском састанку: 
– Дајте ми добро дете, па ћете видети какав сам ја отац.“ 
 (Из Витеза, год. III, бр. 6, стр. 34)

Домаћи задатак
У Радној свесци на стрaни 71 омогућено ти је да замениш улоге са одраслима. Замисли да 

су твоји родитељи деца, а ти њихов родитељ. Маштовито пиши о себи и начину васпитања 
својих родитеља. Саопшти своје мишљење о награђивању и кажњавању деце и о свему чему 
се противиш или сматраш да је у васпитавању корисно. Нека састав има драмски облик и све 
неопходне елементе (дијалог, супротстављене ставове ликова, монолог, упутства глумцима, 
духовите одговоре). Напиши састав на једну од понуђених тема:

1. Саслушај ме пажљиво!
2. Мислим да и одрасли погреше
3. Посматрам себе очима других...
4. Ниси ти центар света!
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У овој игри речи дата су почетна слова познатих драмских појмова, имена ликова 
и називи непознатих речи из једночинки које су тумачене у овом поглављу. Заврши 
започету игру тако што ћеш открити непозната слова у речима. Када откријеш све 
речи, поређај почетна слова откривених речи тако да добијеш име и презиме писца 
који је ово написао: 

„Ко уме да се радује, има чему да се радује. 
Радост је привилегија оних који скромно 
мисле о себи а лепо о животу.“

  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _

А _ _ _ _ _ _ _ _ _  је неписмена особа.

Кулминација у развоју драмске радње представља њен в_ _ _ _ _ _ .

Д _ _ _ _ _ _  је исто што и разговор. 

Малчика је Соколовићима ћ _ _ _ _ .

У _ _ _ _ _ _  је исто што и стваралац.

Наш познати драмски писац презива се Н _ _ _ _ .

О _ _ _ _ _ _ _ _  је исто што и дескрипција.

Плакат на коме се налазе сва неопходна обавештења о позоришној представи 
назива се а _ _ _ _ . 

Р _ _ _ _  је развој догађаја у драми. 

Писац даје упутства редитељу и глумцима како да реализују представу и своје 
идеје ставља у заграде које се у драми зову д _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Ш _ _ _ _ _  је исто што и духовито.

Због свог понашања према другима, Малчика је добила надимак
 И_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
НА СЛОВО, НА СЛОВО



КОЈИ ОНО ДОБАР ЈУНАК 
БЈЕШЕ?

„Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, дотле га љубимо 
и почитујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо га, 

умножавамо и украшавамо, дотле живи и народ: може се међу 
собом разумијевати и умно саједињавати; не прелива се у други, 

не пропада.“

Вук Стефановић Караџић
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Епске народне песме 
о Косовском боју 

(избор) (одломци)

Сукоб између војски кнеза Лазара Хребељановића и султана Мурата I, који се водио 
на Видовдан, 15. јуна по старом, тј. 28. јуна по новом календару 1389. године, представља 
један од најзначајнијих догађаја у историји српског народа. Ако пожелиш да сазнаш шта се 
све, према сећању народа, збило пре нешто више од шест стотина година на том простору, 
прочитај избор из епских народних песама о боју на Косову.
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(одломци)

Комади од различнијех 
косовскијех пјесама

Овако је Вук Стефановић Караџић назвао пет сачуваних одломака епских народних 
песама о Косовском боју које је објавио у збирци Српске народне пјесме II. Епска песма је 
херојски подвиг наших витезова чувала и преносила вековима усменим путем. Читајући 
одломке, упознаћеш и велике јунаке.

Мурат I – турски султан 
(владар) од 1362. до 1389. 
године
књига – писмо
Крушевац – престоница 
кнеза Лазара
кнез Лазар – Лазар Хре-
бељановић (око 1329– 
1389), један од најмоћ-
нијих српских феудалаца и 
владара у XIV веку; упра-
вљао је областима око Но-
вог Брда, а после Урошеве 
смрти, постао је господар 
целе Србије, око Мораве. 
Оженио се Милицом, ћер-
ком кнеза Вратка, потомка 
Вукана Немањића. Био је 
предводник српске војске 
у Косовском боју (1389). 
Погинуо је на Газиместану, 
бранећи своју отаџбину. 
Његова задужбина је  
манастир Раваница.  
Наследио га је син Стефан 
Лазаревић.
раја – народ
харач – порез који морају да 
дају немуслимани у турској 
царевини
проклињати – упутити 
клетву
клетва – изречена жеља 
да се ономе коме је упуће-
на деси нешто лоше

I
Цар Мурате у Косово паде,
Како паде, ситну књигу пише,
Те је шаље ка Крушевцу граду,
На кољено српском кнез-Лазару:
,,Ој Лазаре, од Србије главо!
Нит’ је било, нити може бити:
Једна земља, а два господара;
Једна раја, два харача даје;
Царовати оба не можемо,
Већ ми пошљи кључе и хараче
Златне кључе од свијех градова,
И хараче од седам година;
Ако ли ми то послати нећеш,
А ти хајде у поље Косово,
Да сабљама земљу дијелимо.“
Кад Лазару ситна књига дође,
Књигу гледа, грозне сузе рони.

II
Да је коме послушати било,
Како љуто кнеже проклињаше:
,,Ко не дође на бој на Косово,
Од руке му ништа не родило:
Ни у пољу бјелица пшеница,
Ни у брду винова лозица!“

97
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софра – трпеза, сто за 
ручавање

Југ-Богдан – историји 
непознат. По традицији, 
отац девет храбрих ратни-
ка с којима заједно гине на 
Косову; таст кнеза Лазара 
и Бановић Страхиње, а 
отац кнегиње Милице.

Југовићи – по традицији, 
најпознатији косовски ју-
наци: Бошко, Дамјан, Ми-
тар, Момир, Ненад, Нико-
ла, Петар, Војин, Стјепан; 
браћа кнегиње Милице

Вук Бранковић – један 
од најмоћнијих српских 
феудалаца и владара у XIV 
веку; предводио једно кри-
ло у боју на Косову и пре-
живео битку. У народној 
традицији упамћен је као 
зет кнеза Лазара и издајник 
који је повукао своју војску 
из пресудне битке и тиме 
допринео поразу српске 
војске.

Косанчић Иван – епски 
јунак, историји непознат

Топлица Милан – епски 
јунак, историји непознат

застава – место у дну сто-
ла, наспрам његовом челу

Милош Обилић – по 
народној традицији, зет 
цара Лазара; Вук Бранко-
вић га је оклеветао да је 
издајник. Да би доказао да 
то није, Милош се зарекао 
пред свима да ће лично 
убити султана Мурата.

пехар – висока чаша за вино

III
Славу слави српски кнез Лазаре
У Крушевцу, мјесту скровитоме,
Сву господу за софру сједао,
Сву господу и господичиће:
С десне стране старог Југ-Богдана,
И до њега девет Југовића;
А с лијеве Вука Бранковића,
И осталу сву господу редом;
У заставу војводу Милоша,
И до њега дв’је српске војводе:
Једно ми је Косанчић Иване,
А друго је Топлица Милане.
Цар узима златан пехар вина,
Па говори свој господи српској:
,,Коме ћ’ ову чашу наздравити?
Ако ћу је напит’ по старјештву,
Напићу је старом Југ-Богдану;
Ако ћу је напит’ по господству,
Напићу је Вуку Бранковићу;
Ако ћу је напит’ по милости,
Напићу је мојим девет шура,
Девет шура, девет Југовића;
Ако ћу је напит’ по љепоти,
Напићу је Косанчић-Ивану;
Ако ћу је напит’ по висини,
Напићу је Топлици Милану;
Ако ћу је напит’ по јунаштву,
Напићу је војводи Милошу,
Та ником’ је другом напит’ нећу,
Већ у здравље Милош-Обилића:
Здрав Милошу, вјеро и невјеро!
Прва вјеро, потоња невјеро!
Сјутра ћеш ме издат’ на Косову,
И одбјећи турском цар-Мурату;
Здрав ми буди, и здравицу попиј;
Вино попиј, а на част ти пехар!“
Скочи Милош на ноге лагане,
Пак се клања до земљице црне:
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,,Вала тебе, славни кнез-Лазаре!
Вала тебе на твојој здравици,
На здравици и на дару твоме;
Ал’ не вала на такој бесједи;
Јер, тако ме вјера не убила!
Ја невјера никад био нисам,
Нит’ сам био, нити ћу кад бити,
Него сјутра мислим у Косову
За ришћанску вјеру погинути;
Невјера ти сједи уз кољено,
Испод скута пије ладно вино:
А проклети Вуче Бранковићу.
Сјутра јесте лијеп Видов данак,
Виђећемо у пољу Косову,
Ко је вјера, ко ли је невјера.
А тако ми Бога великога!
Ја ћу отић’ сјутра у Косово,
И заклаћу турског цар-Мурата,
И стаћу му ногом под гр’оце;
Ако ли ми Бог и срећа даде,
Те се здраво у Крушевац вратим,
Уватићу Вука Бранковића,
Везаћу га уз то бојно копље,
Као жена куђељ’ уз преслицу,
Носићу га у поље Косово.“

бесједа (беседа) – говор 
пред много званица

ришћанску – хришћанску

здравица – исказивање 
добрих жеља домаћину 
или гостима на слави

невјера – издајица

скут – крило

вјера – веран, поуздан 
човек

Видов данак – Видовдан, 
празнује се на дан исто-
ријске Косовске битке (28. 
јуна)

шура – шурак (женин брат)

уватити – ухватити

куђеља (кудеља) – влакно 
за ткање; преслица

преслица – справа за ткање 

Откривалица
У овој епској народној песми 

набрајају се имена и одлике јунака према 
важности и епској слави. Тај поступак 
приказивања јунака назива се епски 
каталог јунака.
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Словарица, реченица, ризница
Десетерац је стих који има десет слогова. Епска народна песма испевана у десетерцу 

назива се десетерачка песма. За њу је својствен епски десетерац који има цезуру (паузу, 
одмор) после четвртог слога (4 + 6).

На пример: 

,,Славу слави    /    српски кнез Лазаре“
      1. 2.   3. 4. пауза 5.  6.      7.     8. 9.10.

стих
слог 

Занимљивости
,,За Милоша причају да се родио у Херцеговини, и да га је родила чобаница, Јања 

дјевојка, код оваца. Са змајем га је имала, и оставила га у планини, а виле га задојиле док 
су га отхраниле. /.../ Једанпут сједе он да се одмори, а сјекиру једном руком заћера у пањ, 
па тако и заспи, а козе му се разиђу по шуми. Док је он још спавао, наљезе туда српски цар 
Лазар са својом ељбом у лов, и нађе Милоша гдје спава, а виш’ њега у пању сјекира. Онда 
цар нареди да који извади ону сјекиру из пања, и један по један све долази, па обема рукама 
прихвати, па потегни, али све једно: ниједан не може да извади. Најпослије се наћера и сам 
цар да извади, па не море. Онда цар завика:

– Зовите то дијете, да видимо море ли оно. Они зовнуше Милоша, а он скочи иза сна па 
онако у страху киде једном руком те извади из пања сјекиру. Сви се зачудише, а цар му рече: 

– Би ли ти, младићу, пошао са мном да ми будеш слуга у двору? “
(Веселин Чајкановић, Српске народне приповетке, одломак)

Домаћи задатак
Обнови знања о стилским фигурама (епитету и персонификацији) у Радној свесци (стр. 

16 и 17).

У свету уметничког дела
1. Како је кнез Лазар реаговао када је прочитао Муратово писмо? Шта је одлучио? 

Протумачи значење кнежеве клетве. На кога се она односи? Закључи, на основу текста, 
како се кнез осећао док је клетву изговарао.

2. Ко су били гости на кнежевој вечери уочи Косовског боја? Како су седели за 
столом? Шта ти распоред седења гостију говори о односу међу њима? Како их кнез Лазар 
представља? По којим особинама су у песми остали упамћени?

3. Коме кнез Лазар наздравља? Како то чини? Каква осећања гаји према Милошу 
Обилићу? Зашто сумња у њега?

4. Како је Милош Обилић реаговао када је чуо Лазареве речи? Шта му је одговорио? 
Кога је Милош оптужио? Како је запретио Вуку Бранковићу? Шта је Милош обећао пред 
свим званицама?
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Када је погинуо кнез Лазар  
и Милош Кобиловић на Косову

(одломак из бугарштице)

Читајући одломак из песме која је пред тобом, сазнаћеш да народне песме могу бити 
испеване и у дугом стиху. Такве песме се називају бугарштице. Најстарија бугарштица (о 
робовању Сибињанин Јанка у Смедереву) забележена је у XV веку на југу Италије. Ако 
пожелиш да прочиташ још неку бугарштицу о Косовском боју, потражи у библиотеци 
књиге Народне пјесме из старијих, највише приморских записа Валтазара Богишића или 
Народне песме у записима од XV до XVIII векa Мирослава Пантића.

изиде – изађе

пака – па, и, те

посадити се – узјахати

паднути – улогорити се; 
зауставити се

чадор – шатор

плах – плашљив, 
бојажљив

починути – одморити се

худа – рђава, зла; несрећна

прид – пред

таст – женин отац

дичити се – поносити се

Милош Кобиловић – 
Милош Обилић; до поло-
вине XVIII века већином 
га извори називају Коби-
ловић, Кобилић, Обиље-
вић и Драгиловић

ханџар – нож савијеног 
облика, ношен у корица-
ма за појасом; врста ста-
ринске сабље

уходити – кришом 
пратити нечије кретање

малахно – малено

Веће Лазар изиде из својега б’јела двора.
Он се л’јепо бијаше своj господи поклонио,
И њему се господа сваколика поклонише;
Пака се је посадио на својега коња добра,
И весело пођоше пут Косова равна поља,
Шаторе су распели накрај равна Косова поља.
Цар је с војском паднуо на Марицу плаху р’јеку,
Ту су стали починут’, вечерицу вечерати,
И они се веселе с златнијем чашам у трпези.
Али Вука Бранковића худа срећа научила,
Пође кнезу Лазару прид господом говорити:
,,Милош ће ти невјеру на Косову учинити!“
Кад је Вука Бранковића кнез Лазаре разумио,
У руку је узео златну чашу хладна вина,
И он пође Милошу златном чашом напијати:
,,Здрав си, зете Милошу, у моје и твоје здравље,
У моје и твоје здравље и око нас све господе!
Тако теби јединога који те је сатворио,
И тако ти Данице твоје л’јепе вјеренице,
И тако се тобом доста дичила и поносила,
Немој мени невјеру на Косову учинити!“
Кад је Милош Кобиловић кнеза Лазара разумио,
Жалостан се он нађе у својему живу срцу,
Пака узе у руке златну чашу хладна вина,
И он пође Лазару златном чашом напијати:
,,Здрав си, тасте Лазаре, у моје и твоје здравље,
У моје и твоје здравље и ове честите господе.
А тако ми јединога, који ме је сатворио,
И тако ми Данице, моје младе вјеренице,
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свиони – свилени

врли – честити

одвргнути – отићи,
одбацити

врћи – бацити

И тако се доста са мном дичила и поносила,
Нећу теби издаје на Косову учинити;
Него теби обећавам прид свом овом прид господом
Прије нег’ сутра сунце буде на источној овој страни,
Хоћу ти се ја наћи под царевим под шатором
И хоћу га ханџаром удрити у срце живо,
И још ћу га одвеће десном ногом притиснути!“
Пака иде Милошу слуге своје дозивати,
Слугу Ивана, Милана и Николу Косовчића:
,,Пођ’те, слуге, оседла’те ви јуначке коње добре,
Ере ћемо ми поћи турску војску уходити!“
Бјеху слуге скочили и коње су оседлали,
А Милош се дигнуо из госпоске из трпезе,
И бјеше се махнуо на својега коња добра,
И тамо је отишô уз Косово поље равно.
На коњу је малахно тиха санка подр’јемао,
И још сунце не бјеше на источној овој страни,
А он јунак допаде прид шаторе прид цареве.
Тад пођоше врли Турци св’јетлу цару говорити:
,,Ово теби прид шатором Милоша Кобиловића!“
А он царе св’јетли Турцим својијем одговара
Да Милоша доведу под његов свиони шатор.
Кад је дошô, Милошу, прид цара прид честитога,
Пође њему овако св’јетли царе говорити:
,,Што си дошô, Милошу, војску моју уходити?“
Али Милош Кобиловић св’јетлу цару одговара:
,,Ја сам ти се одвргô од војске Лазара кнеза,
И дошô сам у помоћ теби, цару честитому.“
Опета је Милошу св’јетли царе говорио:
,,Оваки су закони, Милошу, у земљи мојом:
Ко год к мени доходи да ми се л’јепо поклони,
Пак да моје пољуби кољено од десне ноге.“
Пође ти се Милошу св’јетлу цару да поклони,
И пригну се да му љуби кољено од десне ноге,
Златан ханџар повадио и њим га је ударио,
И још се је повратио и ногом га притиснуо.
Једнијем скоком поскочио из његова из шатора,
А врже се с другијем на витеза коња свога,
И на коњу побјегну низ Косово равно поље.“
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У свету уметничког дела
1. У којим околностима кнез Лазар наздравља Милошу Кобиловићу у овој песми? Чиме је 

његова здравица подстакнута? Упореди начин на који се кнез Лазар опходи према Милошу 
у десетерачкој песми, а како то чини у бугарштици. Шта је кнез Лазар замолио Милоша? 
Наведи шта му је све Милош обећао.

2. Какав је јунак Милош Кобиловић? Наведи Милошеве позитивне особине које 
откриваш на основу његових речи и поступака.

3. Обрати пажњу на то како се Милош Кобиловић и султан Мурат опходе један према другом. 
Подвуци сталне епитете који се везују за султана Мурата и његове војнике. Размисли шта на 
основу таквих речи можеш да закључиш о колективном ставу нашег народа према противнику.

Откривалица
Народне песме дугог стиха (од 12 до 20 слогова) називају се бугарштице. Оне имају 

другачији стил певања од десетерачких песама. Обично су испеване у петнаестерцу 
(стиху који има петнаест слогова) или шеснаестерцу (стиху који има шеснаест слогова). 
Бугарштице могу да имају и рефрен који најчешће има 6 слогова (шестерац). На пример:

,,Л’јепу шету пошета Милица Лаз аровица, 
  1.    2.   3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 11.12.13.14.15.

Љуби Лазарова“
 1.  2.   3.  4. 5. 6.
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Цар Лазар и царица Милица
– о боју косовском –

Вук Стефановић Караџић је десетерачке епске песме о боју на Косову објавио у збирци 
Српске народне пјесме II и тако сачувао од заборава спомен на велики историјски догађај и 
храбре јунаке који су се пожртвовано борили не би ли спречили долазак Турака на Балкан и 
пропаст српске државе. Ову песму Вук је забележио од народног певача Тешана Подруговића.

царица Милица –  
кнегиња, жена Лазара 
Хребељановића, кћи 
кнеза Вратка, праунука 
Немањиног сина Вукана. 
После 1389. управља 
државом до пунолетства 
сина Стефана 
Лазаревића. Њена 
задужбина је Љубостиња. 
По народним песмама, 
кћи Југ-Богдана и сестра 
девет Југовића.

двор – (у народним 
песмама) кућа

једног брата сестри од 
заклетве – да сестра има 
брата којим би се заклела

алај – део војске; пук

Бошко Југовић – храбар 
ратник, барјактар, 
коњаник;

крсташ барјак – застава 
на којој је извезен крст

страшивац – кукавица

Војин – Миличин брат
алат – коњ црвенкасте 
боје, риђан

вас – сав

Цар Лазар сједе за вечеру,
покрај њега царица Милица;
вели њему царица Милица:
,,Цар-Лазаре, српска круно златна,
ти полазиш сјутра у Косово,
с’ собом водиш слуге и војводе,
а код двора никог’ не остављаш,
царе Лазо, од мушкијех глава,
да ти може књигу однијети
у Косово и натраг вратити;
одводиш ми девет миле браће,
девет браће, девет Југовића:
остави ми брата бар једнога,
једног брата сестри од заклетве.“
Њој говори српски кнез Лазаре:
,,Госпо моја, царице Милице,
кога би ти брата највољела
да т’ оставим у бијелу двору?“ –
,,Остави ми Бошка Југовића.“
Тада рече српски кнез Лазаре:
,,Госпо моја, царице Милице!
када сјутра бијел дан осване,
дан осване и огране сунце,
и врата се отворе на граду,
ти ишетај граду на капију,
туд’ ће поћи војска на алаје:
све коњици под бојним копљима,
пред њима је Бошко Југовићу,
и он носи крсташа барјака;
кажи њему од мене благослов,
нек да барјак коме њему драго,
па нек с тобом код двора остане.“
Кад ујутру јутро освануло

(народна песма)
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једек – парадни коњ у 
поворци

кулаш – коњ мишје боје, 
по гриви, репу и ногама 
затворенориђе

обезнанити се – 
онесвестити се

лабуд – коњ, белац

слуга Голубан – слуга 
кнеза Лазара

истом – него, само

згубити – погубити

огрезнути у крви – бити 
обливен крвљу

војвода Милош – Милош 
Обилић

Бановић Страхиња – 
косовски ратник

млога – многа

буљук – чета; мноштво 
људи

устављати – заустављати

нигђе – нигде

нитко – нико

војевода – војвода

и градска се отворише врата,
тад’ ишета царица Милица,
она стаде граду код капије,
Ал’ ето ти војске на алаје:
све коњици под бојним копљима,
пред њима је Бошко Југовићу
на алату, вас у чистом злату,
крсташ га је барјак поклопио,
побратиме, до коња алата;
на барјаку од злата јабука,
из јабуке од злата крстови,
од крстова златне ките висе,
те куцкају Бошка по плећима;
примаче се царица Милица
па увати за узду алата,
руке склопи брату око врата,
пак му поче тихо говорити:
,,О мој брате, Бошко Југовићу!
цар је тебе мене поклонио,
да не идеш на бој на Косово,
и тебе је благослов казао,
да даш барјак, коме тебе драго,
да останеш са мном у Крушевцу,
да имадем брата од заклетве.“
Ал’ говори Бошко Југовићу:
,,Иди, сестро, на бијелу кулу;
а ја ти се не бих повратио,
ни из руке крсташ барјак дао,
да ми царе поклони Крушевац;
да ми рече дружина остала:
гле страшивца, Бошка Југовића!
Он не смједе поћи у Косово
за крст часни крвцу прољевати
и за своју вјеру умријети.“
Пак поћера коња на капију.
Ал’ ето ти старог Југ-Богдана
и за њиме седам Југовића,
све је седам устављала редом,
ал’ ниједан ни гледати неће.
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Мало време за тим постајало,
ал’ ето ти Југовић-Војина,
и он води цареве једеке
покривене са сувијем златом.
Она под њим увати кулаша,
и склопи му руке око врата,
па и њему стаде говорити:
,,О мој брате, Југовић-Војине!
цар је тебе мене поклонио,
и тебе је благослов казао,
да даш једек’ коме тебе драго,
да останеш са мном у Крушевцу,
да имадем брата од заклетве.“
Вели њојзи Југовић Војине:
,,Иди, сестро, на бијелу кулу;
не бих ти се, јунак, повратио,
ни цареве једеке пустио,
да бих знао, да бих погинуо;
идем, сејо, у Косово равно
за крст часни крвцу прољевати
и за вјеру с браћом умријети.“
Пак поћера коња на капију.
Кад то виђе царица Милица,
она паде на камен студени,
она паде, пак се обезнани.
Ал’ ето ти славнога Лазара,
када виђе госпођу Милицу,
удрише му сузе низ образе;
он с’ обзире с десна на лијево,
те дозивље слугу Голубана:
,,Голубане, моја вјерна слуго!
ти одјаши од коња лабуда,
узми госпу на бијеле руке,
пак је носи на танану кулу;
од мене ти Богом просто било,
немој ићи на бој на Косово,
већ остани у бијелу двору.“

Кад то зачу слуга Голубане,
проли сузе низ бијело лице,
па одсједе од коња лабуда,
узе госпу на бијеле руке,
однесе је на танану кулу;
ал’ свом срцу одољет’ не може,
да не иде на бој на Косово,
већ се врати до коња лабуда,
посједе га, оде у Косово.
Кад је сјутра јутро освануло,
долећеше два врана гаврана
од Косова поља широкога,
и падоше на бијелу кулу,
баш на кулу славнога Лазара,
један гракће, други проговара:
,,Да л’ је кула славног кнез Лазара,
Ил’ у кули нигђе никог нема?“
То из куле нитко не чујаше,
већ то чула царица Милица,
па излази пред бијелу кулу,
она пита два врана гаврана:
,,Ој Бога вам, два врана гаврана,
откуда сте јутрос полећели?
Нијесте ли од поља Косова?
Виђесте ли двије силне војске?
Јесу ли се војске удариле?
Чија ли је војска задобила?“
Ал’ говоре два врана гаврана:
,,Ој Бога нам, царице Милице!
ми смо јутрос од Косова равна,
виђели смо двије силне војске;
војске су се јуче удариле,
обадва су цара погинула;
од Турака нешто и остало,
а од Срба и што је остало,
све рањено и искрвављено!“
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Истом они тако бесјеђаху,
ал’ ето ти слуге Милутина,
носи десну у лијевој руку,
на њему је рана седамнаест,
вас му коњиц у крв огрезнуо;
вели њему госпођа Милица:
,,Што је, болан, слуго Милутине?
Зар издаде цара на Косову? “
Ал’ говори слуга Милутине:
,,Скин’ ме, госпо, са коња витеза,
умиј мене студеном водицом,
и залиј ме црвенијем вином;
тешке су ме ране освојиле!“
Скиде њега госпођа Милица,
и уми га студеном водицом,
и зали га црвенијем вином.
Кад се слуга мало повратио,
пита њега госпођа Милица:
,,Што би, слуго, у пољу Косову?
Ђе погибе славни кнеже Лазо?
Ђе погибе стари Југ Богдане?
Ђе погибе девет Југовића?
Ђе погибе Милош војевода?
Ђе погибе Вуче Бранковићу?
Ђе погибе Бановић Страхиња?“
Тада слуга поче казивати:
Сви осташе, госпо, у Косову.
Ђе погибе славни кнез Лазаре,
ту су млога копља изломљена,
изломљена и турска и српска,
али више српска, него турска,
бранећ’, госпо, свога господара,
господара, славног кнез-Лазара.
А Југ ти је, госпо, погинуо
у почетку, у боју првоме.
Погибе ти осам Југовића,
ђе брат брата издати не шћеде,

докле гође један тецијаше;
још остаде Бошко Југовићу,
крсташ му се по Косову вија;
још разгони Турке на буљуке,
као соко тице голубове.
Ђе огрезну крвца до кољена,
ту погибе Бановић Страхиња.
Милош ти је, госпо, погинуо
код Ситнице, код воде студене,
ђено млоги Турци изгинули;
Милош згуби турског цар-Мурата
и Турака дванаест хиљада;
Бог да прости, ко га је родио!
Он остави спомен роду српском,
да се прича и приповиједа
док је људи и док је Косова.
А што питаш за проклетог Вука,
проклет био и ко га родио!
Проклето му племе и кољено!
Он издаде цара на Косову
и одведе дванаест хиљада,
госпо моја, љутог оклопника!“
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У свету уметничког дела
Обрати пажњу на то како је у овој десетерачкој епској песми описан полазак српске војске 

на Косово, па одговори на следећа питања:
1. О чему разговарају цар Лазар и царица Милица уочи његовог одласка у бој? Шта га она 

моли? Због чега јој је важно да остане код куће бар један мушки потомак из њене породице?
2. Ко предводи колону српских витезова (јунака)? Како је описан изглед тог јунака? Сети 

се народних лирских песама ,,Вила зида град“ и ,,Војевао бели Виде, коледо“, па протумачи 
какво значење имају злато и коњ у овој епској песми.

3. Шта је посебно наглашено у опису барјака? Објасни зашто се баш златна јабука нашла 
на барјаку крсташу. Шта је тиме народни певач истакао? Коју је колективну особину истакао у 
први план?

4. Обележи делове песме који највише говоре о разлозима одласка српских јунака у бој на 
Косово. Протумачи стихове: ,,Идем, сејо, у Косово равно / за крст часни крвцу прољевати / и за 
вјеру с браћом умријети.“ Шта српски јунаци желе да заштите и сачувају? На шта су све спремни?

5. Објасни разлоге због којих ни Бошко, ни Војин нису желели да удовоље Миличиној 
молби. Зашто чак ни слуга Голубан није послушао кнеза Лазара? 

1. Обрати пажњу на то како је представљен лик цара Лазара у песми. Шта о његовом 
карактеру сазнајеш на основу његовог говора и поступака? Када је све кнез Лазар у песми 
испољио своја осећања? Наведи особине које красе овог владара.

2. Како је царица Милица поднела растанак са најрођенијима? На који начин је 
дочекала слугу Милутина? Истакни особине по којима је она изузетна личност.

3. Запази слику два врана гаврана који са Косова долећу на кулу цара Лазара. Какве 
вести носе ови гласници?

4. Како је слуга Милутин представио Милици Косовски бој? Ко је све испунио завет 
дат на растанку? Кога је слуга Милутин оптужио за издају? Прочитај у уџбенику из 
историје какву је улогу у боју имао Вук Бранковић. Размисли па објасни због чега је Вук 
Бранковић остао у народу упамћен као издајник, мада то историјски није био.

А на почетку беше реч...
Поделите међу собом улоге и на часу изражајно прочитајте песму. Не заборавите да 

неко мора бити и народни певач (казивач).
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Откривалица

У народној песми жену кнеза Лазара зову 
царица Милица. Ово је старо српско име изведено 
од придева мила. Словенског је порекла и једно је од 
најраспрострањенијих женских имена код нас. Први 
пут се помиње у рукописима из XIII века. Тако се звала 
српска кнегиња Милица која је живела у XIV веку.

,,Госпо моја, царице Милице!“

НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНО
Не тако ретко у свакодневном говору 
чујемо да неки саговорници неправилно 
кажу:

Присвојни придев који је изведен од именица 
које се завршавају на -ица (нпр. Милица, 
Јелица, Олгица, Драгица, Новица, Грујица; 
краљица, царица, издајица, пиљарица), 
завршава се увек на -ичин. Правилно је 
рећи:

Милицин брат Марко тренира веслање. Миличин брат Марко тренира веслање.

Идем са Милицином сестром Ирином у 
исти разред.

Идем са Миличином сестром Ирином у 
исти разред.

Које су се царицине особине испољиле у 
њеним поступцима?

Које су се царичине особине испољиле у 
њеним поступцима?

Зашто је краљицина пожртвованост 
изузетна?

Зашто је краљичина пожртвованост 
изузетна?

Домаћи задатак
Напиши у Радној свесци (стр. 65) све што знаш о пореклу свог имена.
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Косовка дјевојка

уранити – поранити

кондир – већи суд у коме се 
држи течност (пиће, вода)

лађана – хладна, свежа

разбој – место где је 
вођена битка

причест (причешће) 
– црквени обред 

залагати – хранити

Орловић Павле 
– историји непознат 
јунак, али омиљен у 
народној традицији

голема – велика

братучед – брат од 
стрица

родитељ – прави отац

грек – грех

делија – јунак

красан – леп

калдрма – пут

Самодрежа – црква на 
путу од Приштине ка 
Митровици

калпак – округла висока 
капа, опшивена крзном, 
са врхом од свиле; клобук

коласта аздија 
– скупоцен плашт; 
дугачка горња хаљина

на – узми

ручни девер – момак 
који води младу у 
сватовима

Уранила Косовка девојка,
уранила рано у недељу,
у недељу прије јарка сунца,
засукала бијеле рукаве,
засукала до бели лаката:
на плећима носи леба бела,
у рукама два кондира златна,
у једноме лађане водице,
у другоме руменога вина;
она иде на Косово равно,
па се шеће по разбоју млада,
по разбоју честитога кнеза,
те преврће по крви јунаке;
ког јунака у животу нађе,
умива га лађаном водицом,
причешћује вином црвенијем
и залаже лебом бијелијем.
Намера је намерила била
на јунака Орловића Павла,
на кнежева млада барјактара,
и њега је нашла у животу,
десна му је рука одсечена, 
и лијева нога до колена,
вита су му ребра изломљена,
виде му се џигерице беле;
измиче га из те млоге крвце,
умива га лађаном водицом,
причешћује вином црвенијем
и залаже лебом бијелијем;
Кад јунаку срце заиграло,
Проговара Орловићу Павле:
,,Сестро драга, Косовко девојко,
која ти је голема невоља,
те преврћеш по крви јунаке?
Кога тражиш по разбоју млада?
Или брата, или братучеда?

ал’ по греку стара родитеља?“
Проговара Косовка девојка:
,,Драги брато, делијо незнана,
ја од рода никога не тражим:
нити брата, нити братучеда,
ни по греку стара родитеља;
мож’ ли знати, делијо незнана,
кад кнез Лазар причешћива војску
код прекрасне Самодреже цркве 
три недеље тридест калуђера?“
Сва се српска причестила војска,
најпослије три војводе бојне:
једно јесте Милошу војвода,
а друго је Косанчић Иване,
а треће је Топлица Милане;
ја се онде деси на вратима,
кад се шета војвода Милошу,
красан јунак на овоме свету,
сабља му се по калдрми вуче
свилен калпак, оковано перје,
на јунаку коласта аздија,
око врата свилена марама,
обазре се и погледа на ме,
с’ себе скиде коласту аздију,
с’ себе скиде, па је мени даде:
,,На, девојко, коласту аздију,
по чему ћеш мене споменути,
по аздији, по имену моме:
ево т’ идем погинути, душо,
у табору честитога кнеза;
моли Бога, драга душо моја,
да ти с’ здраво из табора вратим,
а и тебе добра срећа нађе,
узећу те за Милана мога,
за Милана Богом побратима,
кој’ је мене Богом побратио,

(народна песма)
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копрена – марама

стремен – метална папуча 
у коју јахач ставља ногу 
при узјахивању

узенђија (узенгија) – 
метална папуча у коју 
јахач ставља ногу при 
узјахивању

уда срећа – несрећа; лоша 
срећа

ватити – ухватити

табор – војска, логор

тужбалица – лирска 
жалосна песма којом се 
оплакује умрли на гробу

вишњим Богом и светим Јованом;
ја ћу теби кум венчани бити.“
За њим иде Косанчић Иване,
красан јунак на овоме свету,
сабља му се по калдрми вуче
свилен калпак, оковано перје,
на јунаку коласта аздија,
око врата свилена марама,
на руци му бурма позлаћена;
обазре се и погледа на ме,
с руке скиде бурму позлаћену,
с руке скиде, па је мени даде:
,,На, девојко, бурму позлаћену,
по чему ћеш мене споменути,
а по бурми по имену моме:
ево т’ идем погинути, душо,

у табору честитога кнеза;
моли Бога, моја душо драга,
да ти с’ здраво из табора вратим,
а и тебе добра срећа нађе,
узећу те за Милана мога,
за Милана Богом побратима,
кој’ је мене Богом побратио,
вишњим Богом и светим Јованом;
ја ћу теби ручни девер бити.“
За њим иде Топлица Милане,
красан јунак на овоме свету,
сабља му се по калдрми вуче,
свилен калпак, оковано перје;
на јунаку коласта аздија,
око врата свилена марама,
на руци му копрена од злата,
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обазре се и погледа на ме,
с руке скиде копрену од злата,
с руке скиде, па је мени даде:
,,На, девојко, копрену од злата,
по чему ћеш мене споменути,
по копрени по имену моме:
ево, т’ идем погинути, душо,
у табору честитога кнеза;
моли Бога, моја душо драга,
да ти с’ здраво из табора вратим,
тебе, душо, добра срећа нађе,
узећу те за верну љубовцу.“
И одоше три војводе бојне.
Њи ја данас по разбоју тражим.“
Ал’ беседи Орловићу Павле:
,,Сестро драга, Косовко девојко,

видиш, душо, она копља бојна
понајвиша а и понајгушћа,
онде ј’ пала крвца од јунака
та доброме коњу до стремена,
до стремена и до узенђије,
а јунаку до свилена паса,
онде су ти сва три погинула!
Већ ти иди двору бијеломе,
не крвави скута и рукава.“
Кад девојка саслушала речи,
проли сузе низ бијело лице,
она оде свом бијелу двору
кукајући из бијела грла:
,,Јао јадна, уде ти сам среће!
Да се, јадна, за зелен бор ватим,
и он би се зелен осушио!“
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У свету уметничког дела
1. Каква осећања и расположења је песма пробудила у теби? Издвој и препричај део 

песме који је по твом мишљењу најдирљивији.
2. Уочи мотиве помоћу којих је дочарана атмосфера након битке. Ко је Косовка девојка? 

Када долази на бојно поље? Опиши изглед поља након битке. Чега је ова девојка сведок?
3. Запази како се Косовка девојка опходи према рањеницима. На који начин им помаже? 

Које су се девојчине особине испољиле у њеним поступцима? Сазнај какво значење има 
причешће у хришћанској религији, па закључи зашто ова девојка даје рањеницима хлеб и 
вино.

1. Истакни особености духовне лепоте Косовке девојке. Шта сазнајеш из њеног разговора 
са Орловић Павлом? Кога она узалуд тражи? Чега се све сећа? Какво значење имају обредни 
дарови које девојка добија од српских јунака на растанку? Наведи шта је она све од њих добила. 
Шта јој је кнез Лазар обећао? Запази како се Косовка девојка осећа док се исповеда рањеном 
јунаку. Размисли због чега се њена осећања до краја песме скривају и само наслућују.

2. Какву је улогу у Косовском боју имао Орловић Павле? Како је он описао подвиг 
косовских витезова у боју? Пронађи у песми те стихове и образложи којом се стилском 
фигуром послужио народни певач да би истакао жестину и трагичност боја.

3. Сусрет са непознатом девојком и заветовање кнеза Лазара, Косанчић Ивана и Топлице 
Милана, по обећањима и даровима, представљало је просидбу девојке и даривање од стране 
кума, девера и младожење. Уочи и именуј осећања Косовке девојке након сазнања да су 
сви они погинули. Подвуци тужбалицу коју она изговара на крају песме. Објасни значење 
њених речи. Због чега је она несрећна?

Словарица, реченица, ризница
Да би истакао суровост и трагичност боја, 

народни певач се послужио преувеличавањем. 
Стилска фигура којом се преувеличавају 
особине предмета или интензитет радње у 
књижевном делу назива се хипербола. Њом се 
ствара упечатљива песничка слика. На пример:

,,Онде ј’ пала крвца од јунака,
Та доброме коњу до стремена,
До стремена и до узенђије,
А јунаку до свилена паса.
– Онде су ти сва три погинула!“
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Смрт мајке Југовића

Ову песму је Вуку Стефановићу Караџићу послао Лукијан Мушицки, у време кад је био 
епископ у Карловцу. Стојан Новаковић је 1878. године заменио последња два стиха из песме 
коју је Вук објавио и накнадно унео завршне стихове: ,,Ал ту мајка одољет не може / препуче 
јој срце од жалости.“ Пред тобом је песма коју је Вук објавио у збирци Српске народне пјесме II.

Мили боже, чуда великога!
Кад се слеже на Косово војска,
У тој војсци девет Југовића
И десети стар Јуже Богдане;
Бога моли Југовића мајка,
Да јој Бог да очи соколове
И бијела крила лабудова,
Да одлети над Косово равно,
И да види девет Југовића
И десетог стар-Југа Богдана.
Што молила Бога домолила:
Бог јој дао очи соколове
И бијела крила лабудова,
Она лети над Косово равно,
Мртви нађе девет Југовића
И десетог стар-Југа Богдана,
И више њи девет бојни копља,
На копљима девет соколова,
Око копља девет добри коња,
А поред њи девет љути лава.
Тад’ завришта девет добри коња,
И залаја девет љути лава,
А закликта девет соколова;
И ту мајка тврда срца била,
Да од срца сузе не пустила,
Већ узима девет добри коња,
И узима девет љути лава,
И узима девет соколова,
Пак се врати двору бијеломе.
Далеко је снае угледале,
Мало ближе пред њу ишетале,

Закукало девет удовица,
Заплакало девет сиротица,
Завриштало девет добри коња,
Залајало девет љути лава,
Закликтало девет соколова;
И ту мајка тврда срца била,
Да од срца сузе не пустила.
Кад је било ноћи у по ноћи,
Ал’ завришта Дамјанов зеленко;
Пита мајка Дамјанове љубе:
,,Снао моја, љубо Дамјанова!
Што нам вришти Дамјанов зеленко?
Ал’ је гладан шенице бјелице,
Али жедан воде са Звечана?“
Проговара љуба Дамјанова:
,,Свекрвице, мајко Дамјанова!
Нит’ је гладан шенице бјелице,
Нити жедан воде са Звечана,
Већ је њега Дамјан научио
До поноћи ситну зоб зобати,
Од поноћи на друм путовати;
Пак он жали свога господара
Што га није на себи донио.“
И ту мајка тврда срца била,
Да од срца сузе не пустила.
Кад ујутро данак освану,
Али лете два врана гаврана,
Крвава им крила до рамена,
На кљунове б’јела пјена тргла;
Они носе руку од јунака
И на руци бурма позлаћена,

(народна песма)
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Смрт мајке Југовића

Бацају је у криоце мајци;
Узе руку Југовића мајка,
Окретала, превртала с њоме,
Па дозивље љубу Дамјанову:
,,Снао моја, љубо Дамјанова!
Би л’ познала, чија ј’ ово рука?“
Проговара љуба Дамјанова:
,,Свекрвице, мајко Дамјанова!
Ово ј’ рука нашега Дамјана,
Јера бурму ја познајем, мајко,
Бурма са мном на вјенчању била.“

Узе мајка руку Дамјанову,
Окретала, превртала с њоме,
Пак је руци тијо бесједила:
,,Моја руко, зелена јабуко!
Гдје си расла, гдје л’ си устргнута!
А расла си на криоцу моме,
Устргнута на Косову равном!“
Надула се Југовића мајка,
Надула се, па се и распаде
За својије девет Југовића
И десетим стар-Југом Богданом.

(народна песма)
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У свету уметничког дела
1. Како се мајка осећала док је ишчекивала исход битке? Шта је она пожелела?
2. Са чим се мајка суочила на пољу Косову? Запази како је она реаговала када је схватила 

да су јој сви погинули. Како су животиње поступиле у тренутку њеног доласка? Којом 
стилском фигуром је дочарано њихово препознавање? Подвуци ономатопејске речи у песми.

3. Опиши како су је снахе дочекале на повратку кући. Размисли зашто је мајка 
потискивала своја осећања туге и бола пред другима. На који начин је она својим 
понашањем покушала да помогне снахама?

1. Ко са мајком Југовића бди у ноћи након повратка са Косова? Ко започиње дијалог?  
Зашто Дамјанов коњ њишти у поноћ? Кога он дозива и очекује? На које све начине и 
животиње у песми испољавају осећања?

2. Када долећу црни гавранови у дворе мајке Југовића? Шта је наглашено у опису 
њиховог изгледа? Шта они предсказују?

3. Како је мајка реаговала када је додирнула мртву руку свог сина? Подвуци тужбалицу 
у којој мајка изражава своју тугу. Коме се она обраћа? Како то чини? Чега се сећа док 
посматра Дамјанову руку? Наведи осећања која она речима и поступцима изражава. Шта 
више није могла да издржи?

4. Како је народни певач описао смрт мајке Југовића?

Откривалица
Запажаш да у овој песми мајчина бол кроз целу песму постепено (градацијски) расте. 

Песма има четири дела (песничке слике) у којима се поступно ређају сцене по јачини. У 
првој, мајка одлази на Косово и сазнаје да су њени најдражи погинули. У другој, враћа се 
у двор и суочава са снахама и њиховом тугом. Свест о породичној трагедији наглашава 
се у трећој слици (у ноћи бдења). Снаха се сећа прошлости, а Дамјанов коњ их подсећа 
на губитак сина и мужа. У четвртој слици, која се одиграва сутрадан, гавранови доносе 
Дамјанову руку и буде у мајци сећање на синовљево детињство. Тек тада мајка проговара о 
својим потискиваним осећањима туге и бола за најрођенијима.

Стилска фигура којом се поступно ређају осећања и слике по јачини назива се 
градација.
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Словарица, реченица, ризница
Епска народна песма старијих времена опева јунаке и значајне догађаје из српске 

историје до краја XV века и пропасти самосталних средњовековних држава. У епским 
народним песмама косовског круга приповеда се о значајним јунацима који су учествовали 
у Првом и Другом косовском боју. Постоје и бугарштице и десетерачке песме које чувају 
спомен на те догађаје. Основне карактеристике епских песама јесу: објективност 
(непристрасност певања), приповедање о јунацима и догађајима, развијена фабула (прича) 
и развијање родољубивих осећања (љубав према српском народу и његовој прошлости).

Први косовски бој десио се на 
Видовдан, 28. јуна 1389. године. Дуге 
припреме и српске и турске војске говоре 
да се радило о великој, одлучујућој бици. 
У бој су кренула оба владара лично, и кнез 
Лазар Хребељановић и султан Мурат I са 
синовима Јакубом и Бајазитом. Срби су 
у почетку напредовали и скоро сасвим 
победили одред султановог сина Јакуба. 
Када је погинуо султан Мурат, изгледало 
је да ће Срби сигурно победити. Међутим, 
одлучујући преокрет у боју извршио је 
Бајазит, који је неочекивано брзо напао и 
поразио војску кнеза Лазара на Газиместану. 
У песмама се помињу значајни ликови: 
царица Милица, мајка Југовић, Косовка 
девојка, цар Лазар, Милош Обилић, Вук 
Бранковић, Топлица Милан и други.

Други косовски бој трајао је од 17. до 
19. октобра 1448. године између Угара и 
Турака. Јанош Хуњади (у народним песмама 
Сибињанин Јанко), по одлуци угарског 
сабора, формирао је војску од 72.000 
хришћанских војника који су отишли на 
Косово да се боре против Турака. Тамо су 
затекли 150.000 војника султана Мурата 
II. Након тродневних борби, хришћани су 
поражени. Јанко је једва успео да извуче 
живу главу. Након те битке у народу 
је остала изрека Страдао као Јанко на 
Косову. Ова изрека се изговара онда када се 
наглашава нечији неуспех. Значајни јунаци 
су: Сибињанин Јанко, Секула Бановић и 
Михаило Свилојевић.
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Епске народне песме  
о Марку Краљевићу

(избор)

Познанство са овим јунаком започето је још у претходним разредима. Сети се само 
како је Марко оправдано прекорео бега Костадина зато што не поштује родитеље и презире 
сиротињу. Подсети се како је помогао орлу, соколу и њиховим младунцима, бранио понижени 
народ и заштитио право Уроша Нејаког на наследство. Још једном прочитај стихове у којима 
га мајка Јевросима саветује да буде правичан, искрен и добар човек. У песмама које су пред 
тобом настави да откриваш Маркове врлине, али и да запажаш неке његове мане.

Марко Краљевић и вила

пројездити – пројахати

Марко Краљевић  
(1331–1395) – син 
Вукашина Мрњавчевића, 
српског краља од 1366. 
до 1371. године. После 
битке на Марици (1371), 
крунисао се и владао у 
западној Македонији. 
Двор му је био у Прилепу. 
Није учествовао у боју на 
Косову зато што Турци 
нису имали поверења 
у њега и његову војску. 
Погинуо је као турски 
вазал у боју на Ровинама 
1395. године.

јездити – јахати коња, 
путовати

напоредо – један поред 
другог

Појездише до два побратима
преко красна Мироча планине,
та једно је Краљевићу Марко,
а друго је војвода Милошу,
напоредо језде добре коње,
напоредо носе копља бојна,
један другом бело лице љуби,
од милоште до два побратима;
паке Марко на Шарцу задрема,
пак беседи побратиму своме:
,,А мој брате, војвода Милошу,
тешко ме је санак обрвао,
певај, брате, те ме разговарај!“
Ал’ беседи војвода Милошу:
,,А мој брате, Краљевићу Марко,
ја би тебе, брате, попевао,
ал’ сам синоћ много пио вино
у планини с вилом Равијојлом,
пак је мене запретила вила,
ако мене чује да попевам,
оће мене она устрелити
и у грло и у срце живо.“
Ал’ беседи Краљевићу Марко:
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Епске народне песме  
о Марку Краљевићу

(избор)

Марко Краљевић и вила

санак – сан

попевати – нешто мало 
певати

беседити – говорити

Шарац – чувени коњ 
Марка Краљевића, 
необичних особина и 
порекла

красна – лепа

облучје – предњи део 
седла у облику лука

колан – кожни појас који 
држи седло

жежено злато – чисто 
злато

нештедице – 
беспоштедно

пустимице – нешто 
бачено из замаха (руком)

чарна – црна

буздован (топуз) – врста 
средњовековног оружја 
које се састоји од краће 
дршке на чијем се врху 
налази гвоздена кугла са 
шиљцима

Мироч – планина у 
североисточној Србији, 
у близини Доњег 
Милановца

,,Певај, брате, ти се не бој виле
док је мене Краљевића Марка
и мојега видовита Шарца
и мојега шестопера златна.“
Онда Милош почне да попева,
а красну је песму започео
од сви наши бољи и старији,
како ј’ који држô краљевину
по честитој по Маћедонији,
како себе има задужбину;
а Марку је песма омилила,
наслони се седлу на облучје,
Марко спава, Милош попијева.
Зачула га вила Равијојла,
па Милошу поче да отпева.
Милош пева, вила му отпева;
лепше грло у Милоша царско,
јесте лепше него је у виле;
Расрди се вила Равијојла,
пак одскочи у Мироч планину,
запе лука и две беле стреле:
једна уд’ри у грло Милоша,
друга уд’ри у срце јуначко.
Рече Милош: ,,Јао, моја мајко!
Јао, Марко, Богом побратиме!
Јао, брате, вила ме устрели!
А нисам ли тебе беседио,
да не певам кроз Мироч планину?“
А Марко се трже иза санка,
па одскочи с коња шаренога,
добро Шарцу колане потеже,
Шарца коња и грли и љуби:
,,Јао, Шаро, моје десно крило,
достигни ми вилу Равијојлу!
Чистим ћу те сребром потковати,
чистим сребром и жеженим златом;
покрићу те свилом до колена,
од колена ките до копита;
гриву ћу ти измешати златом,

а поткитит ситнијем бисером;
ако ли ми не достигнеш виле,
оба ћу ти ока извадити,
све четири ноге поломити,
па ћу т’ овде тако оставити,
те се туци од јеле до јеле,
кô ја, Марко, без мог побратима.“
Довати се Шарцу на рамена,
пак потрча кроз Мироч планину.
Вила лети по врху планине,
Шарац језди по среди планине,
нигде виле чути ни видети.
Кад је Шарац сагледао вилу,
по с три копља у висину скаче,
по с четири добре унапредак:
брзо Шарац достигао вилу.
Кад се вила виде на невољи,
прну јадна небу под облаке;
потеже се буздованом Марко
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пустимице, добро, нештедице,
белу вилу међ’ плећи удари,
обори је на земљицу чарну,
пак је стаде бити буздованом:
преврће је с десне на лијеву,
пак је бије шестопером златним:
,,Зашто, вило, да те Бог убије!
Зашт’ устрели побратима мога?
Дај ти биље ономе јунаку,
јер се нећеш наносити главе!“
Ста га вила Богом братимити:
,,Богом брате, Краљевићу Марко,
вишњим Богом и светим Јованом,
дај ме пуштај у планину живу,
да наберем по Мирочу биља,
да загасим ране на јунаку!“
Ал’ је Марко милостив на Бога,
а жалостив на срцу јуначком:
пусти вилу у планину живу.
Биље бере по Мирочу вила,
биље бере, често се одзива:

,,Сад ћу доћи, Богом побратиме!“
Набра вила по Мирочу биља,
и загаси ране на јунаку:
лепше грло у Милоша царско,
јесте лепше него што је било;
а здравије срце у јунаку,
баш здравије него што је било.
Оде вила у Мироч планину,
оде Марко с побратимом својим,
отидоше Поречкој крајини,
и Тимок су воду пребродили
на Брегову селу великоме,
па одоше крајини Видинској.
Али вила међ’ вилама каже:
,,О чујте, виле другарице,
не стрељајте по гори јунака
док је гласа Краљевића Марка
и његова видовита Шарца,
и његова шестопера златна!
Што сам, јадна, од њег’ претрпила!
и једва сам и жива остала!“

У свету уметничког дела
1. Објасни шта је необично и изузетно у опису виле Равијојле. Где она живи? Наведи 

својства која вила поседује. Којим стилским средствима се то постигло? Због чега је она 
устрелила Милоша Обилића? Наброј њене негативне особине.

2. Ко је Марку помогао да стигне и ухвати вилу Равијојлу? На који начин је то успео? 
Наведи необичне особине Марковог Шарца. Подвуци хиперболу у стиховима и објасни на 
који начин ово стилско изражајно средство доприноси сликовитости песме.

3. Запази како се развија радња у песми. Одреди следеће кључне елементе: увод 
(експозицију), заплет (сукоб), кулминацију (врхунац сукоба), перипетију (преокрет) и 
расплет радње. Можеш и да их именујеш одговарајућим стиховима из песме.

1. Шта мислиш о понашању Марка Краљевића према Шарцу? Које речи није смео да 
изговори овај јунак? Зашто је тако поступио?

2. Шта о Марку закључујеш на основу његовог говора и поступака према осталим 
ликовима у песми (Милошу Обилићу и вили Равијојли)?

3. Запази и објасни како се љубав, брижност и пожртвованост према другима 
испољавају у овој песми. Сажето образложи поруке песме.
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Марко Краљевић укида свадбарину

Сервана – назив реке

сукобити – срести

делија – јунак

зулум – насиље

удомити – удати

Арапин – у народној 
песми често означава 
Турчина

обредити – проредити; 
извршити неки посао 
редом

душман (душманин) – 
непријатељ

свадбарина – такса која 
је наплаћивана због 
свадбе

самохрана мајка – која 
сама подиже децу

авлија – двориште

ђувегија – младожења

давори –узвик којим се 
изражава жалост, чуђење, 
прекор

јапунџети – кабаница

мејдан – бој

вересија – зајам

телал – гласник

телалити – објавити

зулумћар – насилник

друм – пут

наодити се – налазити се

Поранио Краљевићу Марко,
поранио низ Косово равно.
Кад је био на води Сервани,
сукоби га Косовка девојка,
Божју помоћ назива јој Марко:
,,Божја помоћ, Косовко девојко!“
Девојка се до земље поклања:
,,Здраво да си, делијо незнана!“
Ал’ јој Марко поче беседити:
,,Драга сестро, Косовко девојко!“
Лепа ти си, секо, млађа била!
Красна ти си стаса и узраста,
руменила, господска погледа!
Ал’ те, секо, коса покварила;
јер си тако, секо, оседила?
С ког’ си млада срећу изгубила?
Ил’ са себе, ил’ са своје мајке,
или са свог стара родитеља?“
Проли сузе Косовка девојка,
па говори Краљевићу Марку:
,,Драги бато, делијо незнана,
с себе срећу изгубила нисам,
ни са себе, ни са своје мајке,
ни са свога стара родитеља;
већ сам јадна срећу изгубила:
ево има девет годин’ дана
како дође Арап прекоморац,
па од цара Косово закупи,
и наметну зулум на Косово:
Косово га и поји и рани.
Па је други зулум наметнуо:
ко с’ удаје, тридесет дуката;
ко се жени, тридесет и четири.
Који има те толико даде,
тај се јунак може оженити
и девојка млада удомити;

(народна песма)
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а у мене браћа сиромашна,
нема блага да Арапу даду,
у томе сам јадна заостала,
те се нисам млада удомила;
са тога сам срећу изгубила.
Па још за то не би ни жалила,
што нам с’ не да младим удавати
и јунаком младим оженити;
него ево и веће невоље,
још је већи зулум наметнуо:
на ноћ иште младу и девојку,
па девојку Арапине љуби,
а невесту слуге Арапове.
Обреди се све Косово редом:
даваше му младе и девојке,
ево мени, тужној, редак дође
да довече идем Арапину,
да му ноћас, јадна, будем љуба,
па ја мислим и размишљам мисли:
Мили боже, шта ћу и како ћу?
ил’ ћу јадна у воду скочити,
или ћу се млада обесити?
Волим, брате, изгубити главу
нег’ љубити свој земљи душмана.“
Ал’ беседи Краљевићу Марко:
,,Драга сестро, Косовко девојко,
не шали се, у воду не скачи,
немој себи смрти учинити,
немој, секо, душе огрешити!
Већ ми кажи Арапове дворе,
гди су двори Арапина црна?
Имам речи беседити с њиме.“
Девојка му поче беседити:
,,Драги бато, незнана делијо,
а што питаш Арапове дворе?
Што и питаш? – Остали му пусти!

Може да си нашао девојку,
пак му идеш, носиш свадбарину;
а можда си јединац у мајке,
па ћеш, брате, тамо погинути,
па шта ће ти самохрана мајка?“
Марко с’ маши руком у џепове
те извади тридесет дуката,
па и даје Косовки девојки:
,,На ти, секо, тридесет дуката,
пак ти иди своме белом двору,
пак се рани док ти с’ срећа јави;
само кажи Арапове дворе,
ја ћу платит свадбарину за те.
Зашто би ме Арап погубио,
кад ја имам, сестро, доста блага,
могô б’ платит све Косово равно,
камо л’ не би за се свадбарину?“
Девојка му поче беседити:
,,Нису двори, већ шатори пусти.
Погледај де доле низ Косово
гди се онај свилен барјак вије,
онде ј’ шатор црног Арапина,
око њега зелена авлија,
сва авлија главам’ накићена:
ево нема још недеља дана
како ј’ проклет’ Арап исекао
седамдесет и седам јунака,
Косоваца тужни ђувегија;
Арап има четрдесет слугу,
што чувају стражу око њега.“
А кад Марко саслушао речи,
крену Шарца, оде низ Косово,
добра Шарца врло расрдио,
из копита жива ватра сева,
из ноздрва модар пламен лиже;
срдит Марко језди низ Косово,
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рони сузе низ јуначко лице,
а кроз сузе гњевно проговара:
,,Ој давори, ти Косово равно!
Шта си данас дочекало тужно,
после нашег кнеза честитога,
да Арапи сад по теби суде!
Ја срамоте поднети не могу,
ни жалости велике трпити,
да Арапи таки зулум чине
и да љубе младе и девојке.
Данас ћу вас, браћо, осветити,
осветити, или погинути!“
Оде Марко право пред шаторе,
угледа га Арапова стража,
па казује црну Арапину:
,,Господине, Арап-прекоморче,
чудан јунак језди низ Косово
на витезу коњу шареноме,
добра коња врло расрдио,
из копита жива ватра сева,
из ноздрва модар пламен лиже;
оће јунак на нас ударити.“
Ал’ беседи Арапине црни:
,,Децо моја, четрдесет слугу,
не сме јунак на нас ударити,
ваља да је нашао девојку,
па нам иде, носи свадбарину,
жао му је што ће дати благо,
са тога се врло расрдио;
већ изид’те пред нашу авлију,
па јунака дочекајте лепо,
пред њиме се смерно поклоните,
под њим добра коња прихватите,
примите му коња и оружје,
пустите га мени под шаторе,
нећу блага, узећу му главу,

да добијем коња према себе.“
Испадоше Арапове слуге
да под Марком добра коња приме,
а кад близу угледаше Марка,
не смедоше пред Марка изићи;
беже слуге под шатор Арапу,
па се крију за Арапа слуге,
покривају сабље јапунџети,
да им Марко не види сабаља.
И сам Марко у авлију уђе,
пред шатором одседнуо Шарца,
своме Шарцу тако беседио:
,,Одај, Шаро, и сам по авлији,
а ја идем под шатор Арапу,
наоди се шатору на врати,
ако б’ мени до невоље било.“
Пак се Марко под шатора шеће,
Арап седи, пије вино ладно,
служи му га млада и девојка.
Божју помоћ називао Марко:
,,Божја помоћ, драги господине!“
Арап њему лепше одговара:
,,Здрав, јуначе, делијо незнана!
Од’, јуначе, да пијемо вина,
па ми кажи, што си ми дошао.“
Ал’ беседи Краљевићу Марко:
,,Немам каде с тобом пити вина,
а добро сам до тебе дошао,
врло добро, боље бит не може:
ја испроси лепоту девојку,
осташе ми на друму сватови,
дошао сам, донô свадбарину,
да дам благо, да водим девојку,
да ми нико на пута не стане;
кажи мени што је свадбарине?“
Арап лепо Марку одговара:
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,,Та ти за то и одавно знадеш:
ко с’ удаје, тридесет дуката;
ко се жени, тридесет и четири;
ти се видиш јунак од мејдана,
није квара да стотину дадеш!“
Марко с’ маши руком у џепове,
пред Арапа три дуката баци:
,,Веруј мени, више немам блага,
већ кад би ме тео причекати
док се вратим с лепотом девојком,
тамо ће ме даривати лепо,
све ћу теби поклонити даре,
теби даре, а мени девојка.“
Цикну Арап као змија љута:
,,У мен’, курво, вересије нема!
Не даш блага, са мном се подсмеваш!“
Па потрже тешка буздована,
те удара Краљевића Марка,
удари га три-четири пута.
Насмеја се Краљевићу Марко:
,,О јуначе, Арапине црни,
ил’ се шалиш, ил’ од збиље бијеш?“
Цичи Арап као змија љута:
,,Не шалим се, већ од збиље бијем!“
Али Марко поче беседити:
,,А ја мислим да се шалиш, тужан;
а кад, море ти од збиље бијеш,
и ја имам нешто буздована,
да те куцнем три-четири пута;
колико си мене ударио,
толико ћу тебе ударити,
па ћем’ онда на поље изаћи
и изнова мејдан започети.“
Трже Марко буздована свога,
пак удари Арапина црна;
како га је лако ударио,

искиде му из рамена главу!
Насмеја се Краљевићу Марко:
,,Боже мили, на свем’ теби вала,
кад брж’ оде са јунака глава!
Кан’да није на њему ни била!“
Трже Марко сабљу од појаса,
пак зареди Арапове слуге,
исече му четрдесет слугу,
а четири не хте погубити,
већ и Марко остави за правду,
кој’ ће сваком право казивати,
како ј’ било Арапу и Марку.
Све с авлије поскидао главе,
па је главе саранио лепо,
да ј’ не кљују орли и гаврани,
па авлију пусту накитио,
накити је арапским главама.
Арапово благо покупио;
а четири слуге Арапове,
које није тео погубити,
оправи и по Косову Марко,
оправи и на четири стране,
те телале по Косову слуге:
,,Гди девојка има за удају,
нека тражи себи господара,
нек с’ удаје док је за младости;
а гди јунак има за женидбу,
нек се жени, нека љубу тражи;
одсад више нема свадбарине,
Марко за све свадбарину плати!“
Све повика мало и велико:
,,Бог да живи Краљевића Марка,
који земљу од зла избавио,
који сатр земљи зулумћара;
проста м’ била и душа и тело!“
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У свету уметничког дела
1. Сети се песама које су тумачене у претходним разредима (,,Марко Краљевић и орао“, 

,,Марко Краљевић и бег Костадин“, ,,Урош и Мрњавчевићи“) и саопшти како је Марко 
Краљевић представљен у њима. Наведи његове најважније особине.

2. У каквим су се околностима срели Марко и Косовка девојка? Шта овај јунак сазнаје 
из разговора са њом? Шта она не жели да прихвати?

3. Зашто Арапин убија јунаке на Косову? Објасни зашто се нико до тада није 
супротставио његовом насиљу. Како се осећа Марко након разговора са Косовком 
девојком? Над чим он све јадикује? Шта одлучује?

4. Замисли песничку слику у којој Марко на Шарцу језди низ Косово. Којом стилском 
фигуром је представљен Марков гнев?

5. Како реагују Арапин и његове слуге кад угледају Марка Краљевића на коњу? Шта 
о Арапину закључујеш на основу његових речи и поступака? Како је представљен двобој 
између Марка и Арапина? Зашто се Марко подсмева Арапину? Шта је Марко урадио после 
мегдана? Због чега је поштедео неке његове слуге?

6. Запази како се песма завршава. Шта је Марку пожелео народ у благослову? Објасни 
значење тог благослова.
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Марко Краљевић и Муса Кесеџија
(одломак из народне епске песме)

Муса Кесеџија је одметник који прети султану у Стамболу. Немоћан и уплашен, турски 
владар тражи јунака који ће изаћи на мегдан са Мусом Кесеџијом.

Муса – називају га и Муса 
Арбанаса, одметник од 
султана. Био је изузетне 
снаге и натприродних 
својстава (имао је три срца).
кесеџија – разбојник
мејданџија (мегданџија) 
– борац на мегдану
Стамбол – престоница 
Турака
Ћуприлић везир – мусли-
мански јунак, министар у 
султановој држави
вргнути – бацити, ставити
хоџа – муслимански 
свештеник
мемла – влага
ђегођ – где
месо овнујско – овчетина
бешкот – двопек
зобница – торба из које 
коњ једе зоб
бербер – занатлија који 
брије и шиша

дреновина – дреново дрво
наковањ – гвоздени 
ослонац за ковање метала
топузина – велики 
буздован
прикучити – примаћи, 
приближити
кавга – свађа
чардак – тераса на турским 
кућама; горњи спрат куће
Арнаутка – Албанка
балчак – дршка од мача
учкур – трака којом се 
везује одећа

Стаде царе мејданџије тражит,
обећава небројено благо,
тко погуби Мусу Кесеџију;
како који тамо одлазаше,
већ Стамболу он не долазаше.
То се царе љуто забринуо;
ал’ му вели хоџа Ћуприлићу:
,,Господине, царе од Стамбола,
да је сада Краљевићу Марко,
згубио би Мусу Кесеџију.“
Погледа га царе попријеко,
па он проли сузе од очију:
,,Прођи ме се, хоџа Ћуприлићу!
Јер помињеш Краљевића Марка?
И кости су њему иструнуле;
има пуно три године дана
како сам га вргô у тавницу,
нијесам је више отворио.“
Вели њему хоџа Ћуприлићу:
,,На милости, царе господине!
Шта би дао ономе јунаку
који би ти жива казô Марка?“
Вели њему царе господине:
,,Дао бих му на Босни везирство
без промјене за девет година
да не тражим паре ни динара.“
Скочи хоџа на ноге лагане,
те отвори на тавници врата
и изведе Краљевића Марка,
изведе га пред цара честитог;
коса му је до земљице црне,
полу стере, полом се покрива;
нокти су му, орати би могô;
убила га мемла од камена,
поцрнио, као камен сињи.

Вели царе Краљевићу Марку:
,,Јеси л’ ђегођ у животу, Марко?“ –
,,Јесам, царе, али у рђаву!“
Сједе царе казивати Марку,
што је њему Муса починио;
па он пита Краљевића Марка:
,,Можеш ли се, Марко, поуздати,
да отидеш у приморје равно,
да погубиш Мусу Кесеџију?
Даћу блага колико ти драго.“
Вели њему Краљевићу Марко:
,,Аја, богме, царе господине,
убила ме мемла од камена!
Ја не могу ни очима гледат,
камол’ с Мусом мејдан дијелити!
Намјести ме ђегођ у механу,
примакни ми вина и ракије
и дебела меса овнујскога,
и бешкота љеба бијелога,
да посједим неколико дана,
казаћу ти, кад сам за мејдана.“
Цар добави три бербера млада:
један мије, други Марка брије,
а трећи му нокте сарезује;
намјести га у нову механу,
примаче му вина и ракије
и дебела меса овнујскога,
и бешкота љеба бијелога.
Сједе Марко три мјесеца дана,
док је живот мало повратио.
Пита царе Краљевића Марка:
,,Можеш ли се веће поуздати?
Досади ми љута сиротиња
све тужећи на Мусу проклетог.“
Вели Марко цару честитоме:
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Марко Краљевић и Муса Кесеџија
(одломак из народне епске песме)

,,Донеси ми суве дреновине
са тавана од девет година,
да огледам може ли што бити.“
Донеше му суву дреновину.
Стеже Марко у десницу руку,
прште дрво надвоје натроје;
Ал’ из њега вода не удари:
,,Богме, царе, јоште није време.“
Тако стаде јоште месец дана,
док се Марко мало поначини;
када виђе да је за мејдана,
онда иште суву дреновину.
Донесоше дреновину Марку;
кад је стеже у десницу руку,
прште, пуста, надвоје натроје,
и дв’је капље воде искочише.
Тада Марко цару проговара:
,,Прилика је, царе, од мејдана.“
Па он оде Новаку ковачу:
,,Куј ми сабљу, Новаче ковачу,
какву ниси прије саковао!“
Даде њему тридесет дуката,
па он оде у нову механу,
пије вино три-четири дана,
пак пошета опет до Новака:
,,Јеси л’, Ново, сабљу саковао?“
Изнесе му сабљу саковану.
Вели њему Краљевићу Марко:
,,Је ли добра, Новаче ковачу?“
Новак Марку тихо говорио:
,,Ето сабље, а ето наковња,
ти огледај сабљу каква ти је!“
Ману сабљом и десницом руком
и удари по наковњу Марко,
наковња је пола пресјекао,
па он пита Новака ковача:
,,Ој Бога ти, Новаче ковачу,

јеси л’ икад бољу саковао?“
Вели њему Новаче ковачу:
,,Ој Бога ми, Краљевићу Марко,
јесам једну бољу саковао,
бољу сабљу, а бољем јунаку:
кад с’ одврже Муса у приморје,
што сам њему сабљу саковао,
кад удари њоме по наковњу,
ни трупина здрава не остаде.“
Ражљути се Краљевићу Марко,
па говори Новаку ковачу:
,,Пружи руку, Новаче ковачу,
пружи руку да ти сабљу платим!“
Превари се, уједе га гуја,
превари се, пружи десну руку;
ману сабљом Краљевићу Марко,
одс’јече му руку до рамена:
,,Ето сада, Новаче ковачу,
да не кујеш ни боље ни горе!
А нај тебе стотину дуката,
те се рани за живота твога.“
Даде њему стотину дуката.
Пак посједе Шарца од мејдана,
оде право у приморје равно,
све се скита, а за Мусу пита.
Једно јутро бјеше поранио
уз клисуру тврда Качаника,
ал’ ето ти Мусе Кесеџије,
на вранчићу ноге прекрстио,
топузину баца у облаке,
дочекује у бијеле руке.
Кад се један другом прикучише,
рече Марко Муси Кесеџији:
,,Дели-Муса, уклон’ ми се с пута,
ил’ с’ уклони, ил’ ми се поклони!“
Ал’ говори Муса Арбанаса:
,,Прођи, Марко, не замећи кавге,
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ил’ одјаши да пијемо вино;
а ја ти се уклонити нећу
ако т’ и јест родила краљица
на чардаку, на меку душеку,
у чисту те свилу завијала,
а злаћеном жицом повијала,
одранила медом и шећером;
а мене је љута Арнаутка
код оваца на плочи студеној,
у црну ме струку завијала,
а купином лозом повијала,
одранила скробом овсенијем;
и још ме је често заклињала,
да се ником не уклањам с пута!“
Кад то зачу од Прилипа Марко,
он тад пушћа своје бојно копље
своме Шарцу између ушију,
дели-Муси у прси јуначке;
на топуз га Муса дочекао,
преко себе копље претурио,
пак потеже своје бојно копље,
да удари Краљевића Марка;
на топуз га Марко дочекао,
пребио га на три половине.
Потегоше сабље оковане,
један другом јуриш учинише:
ману сабљом Краљевићу Марко,
дели Муса буздован подбаци,
преби му је у три половине,
пак потеже своју сабљу нагло
да удари Марка Краљевића,
ал’ подбаци топузину Марко
и изби му сабљу из балчака.
Потегоше перне буздоване,
стадоше се њима ударати;
буздован’ма пера обломише,
бацише их у зелену траву;

од добријех коња одскочише,
шчепаше се у кости јуначке
и погнаше по зеленој трави.
Намјери се јунак на јунака,
дели Муса на Краљића Марка;
нити може да обори Марка,
нит’ се даде Муса оборити.
Носише се љетни дан до подне;
Мусу б’јела пјена попаднула,
Краљевића б’јела и крвава.
Проговара Муса Кесеџија:
,,Мани, Марко, јали да оманем!“
Одмахује Краљевићу Марко,
ал’ не може ништа да учини,
тад оману Муса Кесеџија,
уд’ри Марка у зелену траву,
пак му сједа на прси јуначке.
Ал’ процвиље Краљевићу Марко:
,,Ђе си данас, посестримо вило?
Ђе си данас? – Ниђе те не било!
Еда си се криво заклињала,
ђе год мене до невоље буде,
да ћеш мене бити у невољи?“
Јави му се из облака вила:
,,Зашто, брате, Краљевићу Марко?
Јесам ли ти, болан, говорила,
да не чиниш у неђељу кавге ?
Срамота је двоме на једнога;
ђе су тебе гује из потаје?“
Гледну Муса брду и облаку,
откуд оно вила проговара;
маче Марко ноже из потаје,
те распори Мусу Кесеџију
од учкура до бијела грла;
мртав Муса притиснуо Марка,
и једва се ископао Марко.
А кад стаде Марко преметати,
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ал’ у Муси три срца јуначка,
троја ребра једна по другијем;
једно му се срце уморило,
а друго се јако разиграло,
на трећему љута гуја спава;
када се је гуја пробудила,
мртав Муса по ледини скаче.
Још је Марку гуја говорила:
,,Моли Бога, Краљевићу Марко,
ђе се нисам пробудила била
док је Муса у животу био,
од тебе би триста јада било!“
Кад то виђе Краљевићу Марко,
проли сузе низ бијело лице:

,,Јаох мене до Бога милога,
ђе погубих од себе бољега!“
Па он Муси одсијече главу,
и баци је Шарцу у зобницу,
однесе је бијелу Стамболу.
Кад је баци пред цара честитог,
цар је од стрâ на ноге скочио.
Вели њему Краљевићу Марко:
,,Не бој ми се, царе господине!
Како би га жива дочекао,
кад од мртве главе поиграваш?“
Цар му даде три товара блага.
оде Марко бијелу Прилипу,
оста Муса уврх Качаника.

У свету уметничког дела
1. Како је изгледао Марко Краљевић када су га извели из тамнице? Којом стилском 

фигуром је сликовито дочаран његов изглед? Издвој речи којима се постиже 
преувеличавање. Препиши у школску свеску стихове који представљају пример 
хиперболе.

2. Како је Марко поступио према Новаку ковачу? Шта је у његовом поступку било 
ружно? Због чега је Марко тако поступио?

3. Шта из дијалога Марка и Мусе сазнајеш о њиховом пореклу? Опиши њихов мегдан. 
О каквим је јунацима реч? На који начин је Марко победио Мусу? Шта на основу Марковог 
поступка можеш да закључиш о његовом витештву? Процени Марков поступак са 
моралног становишта.

4. Издвој чудесне елементе у песми. По чему закључујеш да је Муса био бољи јунак од 
Марка Краљевића? Наведи по чему је Муса необичан јунак. Која је натприродна својства 
поседовао? Где се крила његова необична снага? Како је Марко реаговао када је схватио да 
је на превару и уз туђу помоћ погубио бољег јунака? Чега се постидео?

Домаћи задатак
У Радној свесци на страни 86 можеш да провериш своје познавање народне  

књижевности.
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Вук Стефановић Караџић

Живот и обичаји народа српскога
(одломци)

У књизи Живот и обичаји народа српскога Вука Стефановића Караџића налазе се 
и кратке реалистичне и фантастичне приче о јунацима, о пореклу и постанку ствари, 
о важним обичајима и догађајима у народу. Таква врста усмене историје назива се 
предање. Од низа културно-историјских предања састављена је и епска биографија Марка 
Краљевића, у којој је описан његов живот од чудесног рођења до мистериозне смрти. Пред 
тобом је одломак из предања о овом великом јунаку.

МАРКО КРАЉЕВИЋ

Никакога Србина нема који не зна за име Марка Краљевића. Ја ћу овдје назначити 
о њему оно што се слабо у пјесмама налази, него се приповиједа. Приповиједа се да 
је Марко био много јачи од осталијех садашњијех, а јамачно и ондашњијех људи… 
Ја сам у дјетињству гледао у Сријему у крчми манастира Крушедола гдје је Марко 
намолован како једном руком маторога вола држи за реп преко рамена и носи на 
леђима идући управо… За његова Шарца једни приповиједају да му га је поклонила 
некака вила, а једни опет да га је купио у некакијех кириџија. Прије Шарца веле да 
је мијењао много коња, па га ниједан није могао носити; кад у некакијех кириџија 
види шарено губаво мушко ждријебе, учини му се да ће од њега добар коњ бити, и 
узме га за реп да омахне око себе као што је остале коње огледао, али се оно не дадне 
ни с мјеста помаћи; онда га купи у кириџија, излијечи га од губе и научи вино пити. 
За смрт Марка Краљевића различито се приповиједа: једни веле да га је негдје у селу 
Ровинама убио некакав каравлашки војвода Мирчета златном стријелом у уста, кад 
су се Турци били с Каравласима; други кажу да му се у таковом боју заглибио Шарац 
у некакој бари код Дунава и да су ондје обојица пропали; у Крајини неготинској 
приповиједа се да је то било у једној бари ондје близу Неготина испод извора 
Царичине; ондје има и сад бара и зидине од старе цркве, за коју говоре да је била 
начињена на гробу Маркову. Трећи кажу да је у такому боју толико људи изгинуло 
да су по крви попливали коњи и људи, па Марко онда пружио руку к небу и рекао: 
,,Боже, што ћу ја сад!“ На то се Бог смиловао и некакијем чуднијем начином пренио и 
њега и Шарца у некаку пећину, у којој и сад обојица живе: он забодавши своју сабљу 
под греду, или је ударивши у камен, легао те заспао, па једнако спава; пред Шарцем 
стоји мало маховине од које помало једе, а сабља све помало излази испод греде или 
из камена, па кад Шарац маховину поједе и сабља испод греде или из камена испадне, 
онда ће се и он пробудити и опет на свијет изићи. Једни говоре да је он у ту пећину 
побјегао кад је први пут видио пушку и, пошавши да је огледа (да ли је истина да је 
онака као што се приповиједа), пробио из ње сам себи длан, па онда рекао: ,,Сад не 
помаже јунаштво, јер најгора рђа може убити најбољега јунака.“
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Вук Стефановић Караџић

Живот и обичаји народа српскога
(одломци)

Откривалица
Предања су посебна врста усмене прозе, а у зависности од тога о чему се приповеда у 

њима, могу бити:
демонолошка (митолошка) – приповеда се о веровању у постојање натприродних 

бића (ђавола, виле, вештице, вампира);
етиолошка – говоре о пореклу појава у природи и друштву (настанку света, небеских 

тела, природних појава, биљака, животиња и човекових особина);
културно-историјска – причају о јунацима, догађајима и настанку имена места

(Благотин је добио име по узвику царице Милице: Благо мени ето мога сина!).

А на почетку беше реч...
У Радној свесци на страни 38 прочитај два предања и откриј којој врсти припадају.

КОРЊАЧА

Србљи приповиједају да је човјек (прије него је корњача на свијету била) 
умијесио погачу и испекао кокош па сјео да једе, а у тај час рупи кум његов на врата, 
а он онда брже-боље метне кокош на погачу па поклопи чанком, и тако сакрије од 
кума. Кад кум отиде, а он устане опет да дохвати кокош и погачу и чанак да једе, али 
се оно све (кокош, погача и чанак) претворило у корњачу (што је сакрио од свога 
кума). И тако постане корњача.

КУГА

Срби кажу да је куга жива као жена (то особито доказују они који су лежали 
од ње). Многи кажу да су је виђали гдје иде завјешена бијелом марамом; а гдјекоји 
приповиједају да су је и носили, тј. она нађе човјека у пољу, или срете гдје на путу, 
а гдјеком дође и у кућу па му каже: ,,Ја сам куга, већ хајде да ме носиш тамо и тамо“ 
(куд она хоће). Онај је упрти на кркаче драговољно (јер већ њему и његовој кући 
неће ништа учинити) и однесе је без икакве муке (јер није тешка нимало) куд му 
каже. Куге имају преко мора своју земљу (гдје само оне живе), па их бог пошље амо 
(кад људи зло раде и много гријеше) и каже им колико ће људи поморити; али и њих 
много пропадне од паса; зато кажу да се врло боје злијех паса. Кад куга мори, онда 
јој слабо говоре куга, него кума (као да би је с тим омилостивили); нити смију увече 
оставити неопране судове, јер она дође ноћу у кућу те гледа јесу ли судови лијепо 
опрани, па ако не буду, а она све кашике и чанке изгребе и отрује.
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КРСНО ИМЕ

Обичаји и веровања српског народа представљају сведочанство о начину живота и 
размишљања наших предака. Срби су поштовали своје обичаје, преносили их потомцима 
и на тај начин их чували од заборава.

Сети се из читанке Чаролија речи како је Вук Стефановић Караџић описао празнике 
Божић и Ђурђевдан. Читајући о породичним празницима наших предака у Животу и 
обичајима народа српскога Вука Стефановића Караџића, пружа ти се прилика да упоредиш 
како су се ови празници некада славили, а како се то данас чини.

Осим овијех опћих обичаја о различнијем празницима сваки Србин има по један 
дан у години којега он слави, и то се зове крсно име, свети, свето и благдан. Ријеч 
крсно име показује да је ова слава постала од имена које се у првоме кршћавању 
народа нашега надјенуло коме; нпр. коме је надјевено Ђорђије, он је почео славити 
дан светога Ђорђија тј. Ђурђевдан; а будући да он није гледао да се и његову сину 
надјене име каквога свеца, него му је надјенуо име српско, нпр. Живан или Радован, 
тако је по смрти његовој и његов син (не имајући свеца имена својега) почео славити 
онај дан који му је славио и отац, и тако је то остало у цијеломе ономе потомству.

Домаћин се стара и приправља за цијелу годину како ће и чим ће прославити 
крсно име. Кад буде уочи крснога имена пред ноћ, онда зађе један из куће (обично 
млађи) по селу те зовне (на крсно име) све сељаке који оно крсно име не славе; тај 
пред сваком кућом скине капу и обично овако почне: ,,Божја кућа и ваша! Поздравио 
је отац (или брат) да дођете довече на чашу ракије, да се разговоримо и да мало ноћи 
поткратимо; што буде свети Никола (или који буде) донио, нећемо сакрити; дођите, 
немојте да не дођете“. /.../ 

Кад званице долазе свечарима у кућу, обично овако говоре: ,,Добар вече и честито 
ти свето! Славио га много љета и година у здрављу и весељу!“ Гдјекоји понесу и јабуку 
или (по варошима) лимун, те даду домаћину кад му назову добар вече. А пријатељи 
из другијех села дођу и незвани, па ту сви вечерају, пију, разговарају се и пјевају до 
неко доба ноћи; потом сељаци отиду сваки својој кући. /.../ 

Сјутрадан дођу рано на доручак, па мало доцније на ручак. Прије ручка или на 
ручак треба да дође и поп да прекади и да очати кољиво. Кад већ буде к пола ручка, 
онда запале воштану свијећу, донесу тамјана и вина, те устану у славу: помоле се 
богу, једу кољиво, обреде се вином (напијајући: ,,за славе небеске, која може да нам 
поможе“) и ломе (домаћин с попом или с ким другим, кад нема попа) крсни колач. 
/.../ 
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КРСНО ИМЕ Тако славе три дана (само 
што не устају више у славу; 
други се дан крсног имена 
зове појутарје, а трећи 
уставци), а пријатељи 
одлазе чак четврти дан. /.../ 

Понајвише славе 
Никољдан, Јовањдан, 
Ђурђевдан, Аранђеловдан 
итд., и то се не мијења 
него остаје од кољена на 
кољено. Зато се сматрају 
као рођаци сви који славе 
једнога свеца.

Занимљивости
,,Крсно име је, поред Божића, најважнији и најпопуларнији празник у српском народном 

календару. За крсно име српски народ има неколико назива, најпознатији су: слава, крсна 
слава, крсно име, светац. /.../ Крсно име је, дакле, првобитно било празник митског претка 
једне породице, и свих њених предака уопште. /.../ Чување успомене, међутим, у свечаној 
форми и у одређено време, у дане који се периодички понављају, није се могло замислити без 
жртве, и зато је реч слава убрзо добила конкретније значење жртвене гозбе.“

 (Веселин Чајкановић, Стара српска религија и митологија, адаптирани одломак)

У свету уметничког дела
1. Ако се у твојој породици слави слава, наведи шта знаш о празнику који славите. 

Опиши како се све припремате за славу. На које начине помажеш укућанима? 
2. Читајући одломак, сазнајеш како се слава некада обележавала. Наведи славске обичаје 

који се и данас поштују. Истакни који су обичаји из Вуковог времена данас осавремењени.

Домаћи задатак
У Радној свесци на страни 81 опиши један породични празник по избору. Тема је Данас 

нам је диван дан...
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Мала вила
(народна приповетка)

Били краљ и краљица, па имали јединца сина.
Кад је краљевић већ нарастао, прославише његово шишано 

кумство и на част позваше највиђеније људе из свега краљев-
ства. Бијели двори засјаше од злата, сребра и драгог камења и од 
хиљаду свијећа. Кад увече у башти поведоше коло, ухватише се 
дјевојке све једна љепша од друге, а све гледаху у краљевића мило 
и драго, да га поједу очима. 

У поноћ се разиђоше гости, а краљевић оде у гај од старих 
липа, јер је била мјесечина као дан а њему се није спавало.  
Чаробно бјеше погледати на тамне сјенке дебелога дрвећа; кроз 
грање се увлачила мјесечина и падала по земљи у чудним шара-
ма. Липе су мирисале као тамјан из цркве. Краљевић је полагано 
шетао замишљен по меканој травици. Кад је изашао на пропла-
нак, наједном угледа пред собом усред мјесечине, на трави, малу 

вилу одјевену у красне хаљине од финог ћерећета златом везена. Коса јој је била дуга 
и спуштена низ плећи, а на глави јој блисташе се златна круна украшена драгим ка-
мењем. Али је била посве, посве мала. Као лучица! Краљевић у чуду застане и загледа 
се у њу, а она проговори гласом као да сребрно звонце звони: ,,Мој лијепи краљевићу, 
и ја сам била позвана данас на твоје кумовање, али нијесам смјела доћи у коло јер сам 
тако малена, него ти се овдје клањам на овој сјајној мјесечини, која је мени сунчев 
сјај.“ Краљевићу се мала вила веома свидје. Није се нимало поплашио од ове ноћне 
појаве, него јој приступи и узе је за ручицу. Али му се она оте и нестаде је. Остаде му 
у руци само њена мала рукавица, тако мала да ју је једва навукао на свој најмањи прст. 
С неком тугом се врати у дворе и ником не рече ни ријечи с ким је био.

Али другу ноћ опет оде у башту. Ходио је по бијелој мјесечини и тражио малу 
вилу. Али ње нигдје не бјеше. Од жалости извади из њедара малу рукавицу и пољу-
би је. У тај мах створи се вила пред њим. Краљевић се тако обрадовао да се не може 
исказати како. Све му је играло срце у грудима од милине. Дуго су шетали по мјесе-
чини и чаврљали. Краљевић се зачуди кад опази да мала вила све једнако расте док 
с њиме говори. Кад су се растали, била је двапут већа него синоћ. Кад јој је вратио 
рукавицу, није је могла више навући. ,,Узми је па је чувај као аманет“, рече мала вила 
и нестаде је. ,,Носићу је на срцу“, рече краљевић.

Сваку ноћ су се одсад састајали њих двоје у башти. Док је сунце сјало, краљевић је 
муку мучио. Цио дан је био тужан, једва је чекао да изађе мјесец и само је на њу ми-
слио и питао се: Хоће ли ноћас доћи? Краљевић је све већма љубио малу вилу а она је 
сваку ноћ расла и бивала све већа и већа. Кад је прошло девет ноћи, бјеше пун мјесец, 

алем – драги камен

шишано кумство – 
крштење већ одрасле 
особе

укоп – сахрана

тамјан – црвенкаста 
смола која се добија из 
једног афричког дрвета

лучица – искра, светлост

замљива – заносна

лијес – сандук

ћерћет – врста платна
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Мала вила
(народна приповетка)

а вила је нарасла велика као краљевић. Весело га дочека и слатким гласом прогука:
,,Докле год буде мјесечина, ја ћу ти долазити.“
,,А, не моја драга! Ја не могу живјети без тебе. Ти мораш бити сасвијем моја. Ја 

ћу те учинити краљицом.“
,,Драги мој“, рече вила, ,,хоћу бити твоја, али само тако, ако ћеш ме увијек, и 

само мене вољети.“ ,,Увијек, увијек“, викну краљевић без промишљања, ,,и само 
тебе, а друге никад ни погледати нећу.“ ,,Добро! Али памти што кажем: само докле 
будеш држао ријеч, бићу твоја.“ Послије три дана учинише свадбу двоје младих. 
Љепоти вилиној дивио се сав свијет. Срећно су живјели седам година, и онда умрије 
стари краљ.

На укоп му дођоше многи поданици. Крај мртвачког лијеса чувале су мртваца 
најљепше госпође из читаве земље. Била је ту и једна љепојка црвене косе а црна 
ока. Та се није Богу молила, нити је мртвог краља гледала, него је само очима пра-
тила младог краљевића. Видио је и он да га лијепа госпођа гледа, и било му драго. 
Кад је велики спровод кренуо на гробље, погледао је краљевић трипут у замамљиву 
љепојку, водећи за руку своју жену. Наједном му се жена спотаче на своју сукњу и 
мало што не паде. ,,Ју, гле, сукња ми је предуга!“, узвикну краљевићка. Краљевић 
није ни опазио да се она смањила. Кад су укопали старога краља, пође она љепотица 
црвене косе намах уз краљевића путем кући, а он је испод ока све у њу гледао. Тако 
и није видио да му је жена све мања. Кад стигоше кући, под старе липе – нестаде је 
посве. Сада краљевић узе за жену госпођу црвене косе а црних очију. Али с њом није 
ни три дана срећно живио. Тражила је да јој купи постељу од самог алема, жељела је 
сад ово, сад оно, а све саме ствари каквих и нема на свијету. Кад он није могао да јој 
испуни жељу, она је плакала, свађала се с њим, ружила га. Кад му бјеше већ дозлогр-
дило, он је отјера.

Сад тек види шта је учинио. Уздисао је и јадиковао за малом вилом. Опет пође 
сваку мјесечну ноћ под старе липе, да дозове своју лијепу и добру вилу. Звао је и звао, 
чекао и чекао, већ је постао и старац чекајући. Али, она се никада више није вратила.

А на почетку беше реч...
Одговори на постављена питања у Радној свесци (стр. 139) и самостално протумачи 

овај књижевни текст.
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Светлана Велмар-Јанковић

Улица Филипа Вишњића
(одломак из приповетке)

раја – народ

војевати – ратовати

војвода – војсковођа

бедем – заштитни део 
тврђаве; насип

бездан – провалија

тобџија – артиљерац

ђулад – топовски метак у 
облику кугле

Карађорђе Петровић 
– вођа Првог српског 
устанка

шанац – ров

Вишњић је осећао да певање доноси неко расветљење у 
смрачене људске унутрашњости: зато се трудио, све преданије, 
да у певању готово увек достигне онај тренутак кад слушаоци 
замиру јер ход сопствене судбине почињу да препознају у опе-
ваним судбинама. У таквим тренуцима као да се између певача  
и слушалаца одстојање смањивало а празнине ишчезавале 
јер су, сви заједно и у исти мах, разазнавали корак смрти која 
је промицала. Тада би, само за час ослобођени сваког страха, 
постојали, само за тај час, чистији у себи. /.../

Било је то 1810, после боја код Лознице. Устаници су једва 
одбили Турке који су тог лета надирали одасвуд, а нарочито из 
Босне. Било их је на десетине хиљада и зачас су прелазили Дри-
ну, одлучени да рају већ једном науче памети. Срби су се тукли, 
било је и Руса да помогну, то је изгледало довољно. Није ваљало 
што се понекад, у исти мах, морало војевати на разним странама 
и што су, на разним странама, отпори устаника били убојитији 

ако би им се придружио Карађорђе. Нешто као да се мењало у поверењу између људи. 
Увелико се знало да су они најодабранији међу војводама ако не у свађи а оно у  
мржњи. Оживљена сумња као да је чучала у свакој сенци а ипак се ратовало као и пре. 

Битка за Лозницу била је жестока јер су Турци хтели то утврђење на Дрини. Траја-
ла је три дана и три ноћи: час су били јачи Турци у нападу, час Срби у одбрани. Три 
дана и три ноћи је Вишњић певао. Седео је иза лозничког бедема, око њега се пуцало 
и псовало, јаукало и гинуло, Турци су надолазили, њихови узвици су били све ближи, 
топови су грували. У том је лому Вишњић певао и осећао како га Срби слушају а Турци 
чују: Србима је био потребан а Турци су га се, можда, бојали. У затишјима битке и 
он би, за који трен, утихнуо и ослушкивао небеса, тај мукли бездан; зачудо, од њих 
је дотицала благост и светлосна тачка је затреперила у Вишњићу. Кад год је, за три 
дана и за те три ноћи, изгледало да је српски пораз сасвим близу, Вишњић је знао да је 
ипак далеко па је тако и певао. Ваљда су га зато, поткаткад, турске тобџије узимале на 
нишан: ђулад се распрскавала око њега а он се, у себи, смејао: узаман тобџије покуша-
вају, ако га и погоде, његово је певање довољно трајало над Лозницом. Што је битка 
била неизвеснија, то је његов глас бивао сигурнији. Кад је, у једном часу, све изгледало 
изгубљено, Вишњићева се песма проломила над Дрином, кроз пуцњаву и кроз јек 
умирања и устаници су, опет, јуришали. Тада је стигао и Карађорђе са својом војском 
и све се изокренуло: битка је била добијена, Лозница одбрањена.

Исто вече, Карађорђе је хтео да види тог певача чија га је песма сачекала над  
шанчевима.
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Светлана Велмар-Јанковић

Улица Филипа Вишњића
(одломак из приповетке)

Реч водича
,,Филип је Вишњић прешао у Србију 1809. године, кад се 

српска војска онога лета испреко Дрине натраг вратила, и после 
тога до 1813. године једнако је живео по српским логорима око 
Дрине (1810. године био је у Лозници у муасери, кад су Богићевић 
Анто и Милош Поцерац и Бакал Милосав бранили Лозницу од 
Турака...). Кад Турци око 1813. године опет овладају Србијом, 
и он с фамилијом својом побегне у Срем и намести се у селу 
Грку. Чујући ја да он зна лепих песама, особито од Карађорђина 
времена, добавим га у Шишатовац 1815. године (пошто ме 
Подруговић остави), те онде од њега препишем како ове песме 
које су штампане, тако и још три од Карађорђина времена које 
сам оставио да њима, ако бог да здравље, зачиним пету књигу. Ја 
зацело мислим да је ове све нове песме, од Карађорђина времена 
Филип сам спевао. /.../ 

Кад сам ја од њега песме преписивао, било му је 50 година.“
 (Вук Стефановић Караџић, О српској народној поезији, одломак)

У свету уметничког дела
1. Од Филипа Вишњића Вук је записао највећи број песама о Првом српском устанку. 

Зашто су баш устаничка збивања била најчешћа тема Вишњићевог певања? Шта је Филип 
Вишњић предосећао док је певао? На који начин је он својом песмом утицао на ток битке? 
Објасни зашто су Вишњићеву песму ,,Срби слушали, а Турци чули“.

2. Обрати пажњу на то како је описана битка за Лозницу. Зашто су Турци упорно 
јуришали на бедем иза којег се налазио овај гуслар? Чега су били свесни? Како су 
Вишњићеву песму доживљавали српски јунаци који су покушавали да одбране Лозницу? 
Због чега је Карађорђе пожелео да упозна Филипа Вишњића?

3. Сети се народних епских песама које су до сада тумачене и објасни какву је улогу 
имала епска народна поезија у традицији српског народа. Размисли у чему је био значај 
народних певача.

Домаћи задатак
Реши књижевну укрштеницу у Радној свесци (стране 40 и 41) и откриј имена епских 

јунака.
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А
Како се зове?

Б
О ком јунаку је реч?

В
Чије су ово речи?

1.
Стих од десет 
слогова, са паузом 
после четвртог 
слога

1.
,,Који оно добар јунак бјеше
на алату коњу великоме,
са крсташем у руци барјаком,
што сагони Турке у буљуке
и нагони на воду Ситницу?“

1.
,,Моја руко, зелена јабуко,
Гдје си расла, гдје л’ си устргнута!
А расла си на криоцу моме,
Устргнута на Косову равном!“

2.
Народна песма 
дугог стиха

2.
,,Он остави спомен роду српском,
да се прича и приповиједа
док је људи и док је Косова.“

2.
,,Немој, сине, говорити криво,
ни по бабу, ни по стричевима,
већ по правди бога истинога!“

3.
Велики догађај који 
се опева у песмама 
старијих времена

3.
,,Она иде на Косово равно,
па се шеће по разбоју млада,
по разбоју честитога кнеза,
те преврће по крви јунаке.“

3.
,,Иди, сестро, на бијелу кулу;
А ја ти се не бих повратио,
Ни из руке крсташ барјак дао,
Да ми царе поклони Крушевац.“

4.
Песма у којој се на 
објективан начин 
приповеда (пева) о 
значајним јунацима 
и догађајима

4.
,,Коса му је до земљице црне,
полу стере, полом се покрива;
нокти су му, орати би могô;
убила га мемла од камена,
поцрнио, као камен сињи.“

4.
,,Ко не дође на бој на Косово,
од руке му ништа не родило:
ни у пољу бјелица пшеница,
ни у брду винова лозица!“

5.
Слепи гуслар, један 
од Вукових певача

5.
,,Он издаде цара на Косову
И одведе дванаест хиљада,
Госпо моја, љутог оклопника!“

5.
,,Јао, јадна, уде ти сам среће!
Да се, јадна, за зелен бор ватим,
И он би се зелен осушио!“

6.
Врста усмене 
прозе о јунацима 
и догађајима, 
натприродним 
бићима

6.
,,Твоје лице св’јетло на дивану!
Твоја сабља сјекла на мејдану!
Нада те се не нашло јунака!
Име ти се свуда спомињало,
док је сунца и док је мјесеца!“

6.
,,Ја невјера никад био нисам,
Нит’ сам био, нити ћу кад бити,
Него сјутра мислим у Косову
За ришћанску вјеру погинути!“

7.
Приповетка 
фантастичне 
садржине која увек 
има срећан крај

7.
,,Једно му се срце уморило,
а друго се јако разиграло,
на трећему љута гуја спава.“

7.
,,Ви зовите на Косово Марка,
хоће Марко право казивати,
јер се Марко не боји никога,
разма једног Бога истинога.“

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
НАРОДНА ЕПСКА КЊИЖЕВНОСТ
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А
Како се зове?

Б
О ком јунаку је реч?

В
Чије су ово речи?

1. 1. 1. 

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
НАРОДНА ЕПСКА КЊИЖЕВНОСТ
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Реч водича
,,Ја мислим, да су Србљи и прије Косова имали и јуначки 

пјесама од старине, но будући да је она премјена тако силно 
ударила у народ, да су готово све заборавили, што је било донде, 
па само оданде почели наново приповиједати и пјевати.“

 (Вук Стефановић Караџић, О српској народној поезији, одломак)

Занимљивости
,,Косово, нити је престало нити је нестало, нити ће икада док је нас.
Не почиње оно од кнеза Лазара, него још раније. Немањин брат Тихомир претрпео 

је пораз на Косову када је, с помоћу Грка, покушавао да врати престо који му је Немања 
преотео био. Од тога Тихомира, од кнеза Лазара и Мурата, преко разних устанака, преко 
владарских напора Његошевих и његове поезије, преко Куманова, преко поезије Ракићеве, 
преко Младе Босне и сарајевског Видовдана, преко Албаније и Кајмакчалана, преко 
средњовековне наше уметности, преко Мештровића – оно, Косово, живи и живеће и сутра 
и прекосутра, иако увек као нешто друго и треће, политичко, културно, уметничко, научно. 
Косово, које је све већа и већа сума истина с којима се ми дружимо и у нечем битном не 
мењамо. /.../ Tако ми носимо наслеђе косовско даље кроз разне савремене догађаје, али увек 
са везаношћу за нешто што је древно косовски елеменат у нашим природама и опредељењу.“

 (Исидора Секулић, Огледи, одломак)



У ЗАВИЧАЈУ – МЕЂУ СВОЈИМА

„Где је људима завичај? Тамо где други људи око њих разумеју до 
краја и до дна шта они кажу, до последњег спољног и унутрашњег 

трепета језичког разумеју шта је онима драго и шта их боли.“

Исидора Секулић
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Исидора Секулић

У родном селу
(одломак)

фијакер – кочија 

скела – сплав или чамац 
за превожење преко 
реке

рукавац – споредан ток 
реке

кљусе – ситан, мршав 
коњ

сокак – уличица

глиб – блато

пруд – плитко 
песковито земљиште 
близу обале реке

спруд – плићак у води 
због уздигнутог дна

ђердан – огрлица

флотила – више чамаца 
који се налазе у води

дрешити – развезивати

бошчица – кецеља

ада – речно или 
језерско острво

повој – пелена

панорама – поглед на 
околину са висине

имагинарно – 
нестварно, замишљено

илузија – машта, нешто 
нестварно

исконско – првобитно, 
из давних времена

На наговарање пријатеља реших се да, у старости, одем 
да видим место где сам се родила. Узех железницу, па онда 
стародрвени фијакер, па онда скелу, па онда, с друге стране, 
сељачка кола да ме превезу од рукавца реке где је скела, до села. 
То последње је тако кратак пут да се може и пешице прећи. И 
моје родно село није ми требало слати справу која ће ме вући, 
и пред њом не само једно, него два кљусета. Али моје родно 
место нема појма о мени, не зна да сам добар пешак и страстан 
пешак. После десетак минута вожње, кочијаш, Бачванин у 
великом крутом шеширу, показа бичем: Ето!

Ја помислих, ако је ето баш је ето. Ништа под Богом да 
препознам, ништа да осетим. Село, на обали широке и доста 
лење реке, у равници. Два реда прилично чисто окречених 
кућерака у главном сокаку, (чини ми се да их има свега два); 
црква на празном простору; мало позади ње гробље, крај реке, 
која је сасвим близу; рибарско звоно, ограђено даскама које су 
блато и влага добро намочили и већ прилично и појели, и око тог 
звона нечији котлићи, гуске, свиње, и, за чудо, свега једно дете. 

Већ скоро на крају ширег сокака једна мало боља кућа, 
у коју су пријатељи јавили да ћу стићи, и молили да будем 
примљена за дан-два, колико хтеднем остати. Да ли је та кућа 
можда оно ето? Капија, од нових дасака, бела, на једном крилу 
рецкава, а на другом дебелом столарском писаљком ишарана, 
да буде изрезана кад се доспе. „Стој! оха! Стој!“  дрекну 
кочијаш и тргну за реп једну половину запреге, лепу и веселу 
тамно риђу кобилу, са црним мрљама око врата као да има 
ђердан. Стадосмо, да пропустимо троја натоварена кола – било 
је летње време рада – која су излазила из дворишта. Прођоше 
крај нас качећи се о огромне сунцокрете с обе стране капијских 
дирека, одскокнуше два три пута по парченцету калдрме пред 
капијом, па онда скренуше у десно на сеоски пут, дигнувши 
прашину и упаднувши у њу без трага, као у рупу.

У дворишту, осетих да ми је најпријатније да се сневеселим. 
Муњевито се запитах: зашто? и муњевито одговорих у себи: 
зато што нема траве. Кад год сам раније мислила о свом месту 
рођења, почињала бих увек с травом. Трава је одувек имала за 
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мене нешто чудесно сродно, уједно умирујуће: тиха је, чиста је, увек је иста и увек 
исто хоће. И све сам замишљала: ако некад видим своје село, то ће бити: трава, 
трава, трава... У овом дворишту сад, ни једног стручића од ње; него је двориште 
закрчено неким нередом који стоји преда мном као хијероглифи./.../ 

Стигох на реку. Вода мирна, скоро да се не разликује узвође од низвођа. Земља 
крај воде гњила и рупава. Свиње пљаскају по глибу и нешто једу. Далеко у реци 
видим пешчан пруд, као прострт бео чаршав, и око њега два рукавца воде. Струје; 
да ли и шуме, не чујем. Свакако је то најлепше што сам досад видела у свом месту 
рођења; тај спруд, чист, бео, који залева вода.

Удара сат на цркви. Погледам на свој. онај на торњу искуцава три мање него 
што треба. Толико и показује на јединој плочи часовника. Торањ је бео, окречен, и 
све ми се чини мало крив. /.../ 

...У тој цркви су ме сигурно крстили. Ту је негде и књига где стоји записано моје 
рођење, тачно. /.../

Угледах тада читаву четицу мојих земљака, наравно, туђих за мене, као што сам 
ја туђа за њих. Спуштају се ка реци и галаме. Босе ноге, шарене сукње. Како у тај час 
јурнуше и деца из школе, галама се повећа, толико да ме скоро подсети на град из 
којег сам дошла.

Читава флотила чамаца се дреши. 
Клопара дрвенарија; прска вода од оних 
што су, засуканих ногавица, загазили у 
реку; а љуљају се чамци од оних у њима. 
Убацују котарице, мотике, расаду, 
канте, грабуљице, бошчице са храном. 
Иду на аду, тамо ће преноћити, у башти 
коју ће сутра од зоре да раде. Засекоше 
весла, зашкрипа шљунак, размаче се 
блато, одоше. Школска деца на обали, 
која су сигурно заборавила све што 
су знала, деру се дивљачки весело и 
разуздано. они у чамцима запеваше. 
Како то двоје може лепо да се усклади; 
дерњава безбрижне деце и певање људи 
из истог села – никада то нисам могла замислити. Дође ми тешко што нити могу 
с онима да певам, нити с овима да галамим; што нисам ни дете ни сељанка, што 
нисам из места у којем сам се родила.



144

Словарица, реченица, ризница
описано село виђено је очима нашег водича, путописца Исидоре Секулић. она вешто 

запажа детаље у пределу који описује, водећи рачуна о свакој промени у простору (о 
појави светлости, откуцавању црквеног звона, дечјој граји, доласку и одласку сељака и 
слично). описујући боравак у месту свог рођења, Исидора Секулић приповеда у првом 
лицу и о својим осећањима, размишљањима и расположењу. 

описивање предела, лица, насеља, просторија и душевних стања приповедача 
(расположења, размишљања и осећања) назива се у књижевном тексту дескрипција. 

А на почетку беше реч...
1. Шта за тебе представља завичај? 
2. Укратко усмено опиши изглед места свог рођења, трудећи се да занимљиво представиш 

предео (пејзаж), насеље (екстеријер) и људе из свог краја онако како их доживљаваш.
3. Нацртај у школској свесци најомиљенији детаљ из свог родног краја.

Домаћи задатак
Нека те пишчев опис подстакне да и ти са што више оригиналних запажања и 

значајних појединости опишеш свој завичај (двориште, улицу, насеље, предео, вршњаке из 
краја, своја осећања). Прочитај опис Улице дивљих кестенова Д. Киша (стр. 76) па напиши 
састав у Радној свесци (стр. 77) на тему Улица мог детињства.

одмичу чамци. Све су мањи и мањи. Небо око њих као огромна златна лепеза. 
одоше. Али ће се вратити. Сви, и људи и котарице и вреће, у своје село. А ја кад 
одем, нећу се више никада вратити. Никад, у моје родно село... отац мој, причао 
ми је, дохватио је једнога дана сандуке, побацао у њих што му је било најдраже, 
спремио жену и мало дете у повоју, и отишао обећавши да ће писати и доћи, па 
никада није писао, нити је икада дошао. /.../

Погледах још једном на своје родно место, из даљине, да га видим у панорами. 
Моје родно место: илузија. Саме разнобојне пруге и линије: сунчеве зраке, река, 
низови кровова, путање, испарења. Све се то укрстило, златно, сребрно, мрко, бело, 
зеленкасто, у једном имагинарном пољу, и нема ни неба ни земље. /.../ 

Испуни ме дивота илузије: једино што нас везује за родитеље, за место рођења, 
за љубљена створења, за ову земљу. Занесох се, и више нисам знала ја пут, него је 
пут знао мене и водио он мене. осетих се одједаред везана за нешто исконско.
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Алекса Шантић

Моја отаџбина

убога – сиромашна, 
напаћена

род – родбина, народ 
заједничког порекла и 
имена

грцати – јецати

душман (душманин) –
непријатељ

цвилети – тужно, 
пригушено јаукати

бона – тужна, несрећна

вапити – гласно и 
отегнуто јаукати, кукати, 
очајно тражити

искати – тражити, 
захтевати

огњиште – породични 
дом

Не плачем само с болом свога срца
Рад’ земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца.

овдје у болу срца истрзана
Ја носим клетве свих патња и мука,
И крв што капа са душманских рука,
То је крв моја из мојијех рана.

У мени цвиле душе милиона;
Мој сваки уздах, свака суза бона
Њиховим болом вапије и иште...

И свуда гдје је српска душа која,
Тамо је мени отаџбина моја –
Мој дом и моје рођено огњиште.

У свету уметничког дела
1. Шта је тема ове песме? На којим се мотивима (најмањим тематским јединицама) она 

гради? Истакни шта је све у песми доведено у везу са отаџбином. образложи шта све за 
песника представља домовину.

2. Подвуци глаголе у стиховима и запази која их осећања и расположења повезују. 
Наведи она осећања која су посебно наглашена у песми. откриј шта је узрок томе.

3. У чије име песник проговара? Против чега се буни? Шта се песмом осуђује? Како он 
доживљава свој народ? 

4. Из колико се строфа састоји ова песма? Које се речи римују?
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Откривалица
Више стихова који имају јединствен ритам, повезани су римом и изражавају неку 

мисао граде строфу у песми. Строфа може имати различит број стихова. Строфа која се 
састоји од четири стиха назива се катрен. 

Домаћи задатак
Провери своје знање о поезији у Радној свесци на стрaни 14.

Словарица, реченица, ризница
У песми „Моја отаџбина“ љубав према домовини и народу исказује се на различите 

начине. отаџбина је у овој песми представљена као родни дом, а сви припадници српског 
народа доживљени су као рођаци. основна осећања у песми јесу: саосећање лирског 
субјекта (аутора лирске песме) са патњом свог народа и огорчење због вишевековног 
страдања Срба у прошлости. 

Лирске песме у којима преовладавају родољубива осећања (припадност одређеном 
народу, завичају или земљи; љубав према домовини; чежња за слободом, спремност да се 
отаџбина чува и брани; усхићеност лепотама родног краја) називају се родољубиве или 
патриотске песме. 

строфа катрен 

С
Т
И
Х

1.
2.
3.
4.

Не плачем само с болом свога срца
Рад’ земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца.

строфа терцина 

С
Т
И
Х

1.
2.
3.

И свуда гдје је српска душа која,
Тамо је мени отаџбина моја –
Мој дом и моје рођено огњиште.

Терцина је строфа која има три стиха.

А на почетку беше реч...
Прочитај песму „о класје моје“ Алексе Шантића и откривај какви су то социјални 

мотиви у лирској песми. одговори на постављена питања у Радној свесци на страни 44. 
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Вељко Петровић

Ратар

жуљаве – пуне жуљева

плуг – оруђе којим се 
оре земља

ћух – дах ветра

влас – коса

бразда – удубљење у 
земљи које прави плуг 
при орању

таворити – тешко 
живети, животарити

кликнути – гласно 
повикати, запевати

сета – тиха туга, чежња 
за нечим далеким

морити – мучити

клас – плод жита на 
врху стабљике, са много 
зрна

зборити – говорити

различак – ливадски 
цвет плаве боје

суморна – натмурена, 
обузета тешким 
мислима

жуд (жудња) – чежња за 
нечим

Жуљаве руке одмара на плугу.
Дубоко дише, и као да дремље.
А ветар, ћухом пробуђене земље
надојен, тресе седу влас му дугу.

Пред ногама му полегле, спокојне,
богате бразде, и како их гледа,
ко своја добра и марљива чеда,
безмерна нежност облева му знојне

боре, у мучној борби узоране.
он воли земљу ту, на којој стоји,
напорним радом, знојем што је гноји,
на којој своје он тавори дане.

он са ње кличе, с ње га сета мори...
И када семе нечујно пуцкета,
ил’ класје шушти, гиба се сред лета:
он то разуме, то му земља збори.

И кад је тако милује, у груди
несвесно му се тиха песма јави:
проста ко земља, ко различак плави,
суморна, блага, без големих жуди.
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Словарица, реченица, ризница
Познато ти је да неке речи кад стоје уз 

именицу (нпр. описни придеви) или уз глагол 
(прилози за начин) могу да истакну значајну 
особину бића, предмета или радње и открију 
пишчев лични однос према описаном појму. 
Таквих речи има много у песми „Ратар“ Вељка 
Петровића. У првој строфи наведене песме 
такве речи означене су наранџастом бојом:

Жуљаве руке одмара на плугу. 
Дубоко дише, и као да дремље.
A ветар, ћухом пробуђене земље
надојен, тресе седу влас му дугу.

У књижевном тексту реч којом се истиче 
значајна особина бића, предмета или радње 
назива се епитет. 

У свету уметничког дела

1. Којим појединостима је осликан портрет ратара у овој песми? Подвуци епитете и 
објасни њихову улогу.

2. Запази речи у којима се звуком дочарава бујање природе. Који се чулни утисци тиме 
подстичу? о којој је стилској фигури реч?

3. Испитај улогу и значење поређења у песми. Шта се са чим доводи у везу?
4. Запази риму на крају стихова. Који се стихови римују? Шта на основу риме можеш 

да закључиш о ритмичности песме? 

1. Сазнај како изгледа један дан ратара на њиви. Када он одлази на посао и шта све 
током дана мора да уради? објасни зашто се у песми каже да су ратареве боре „у мучној 
борби узоране“. 

2. опиши како изгледа сељаков предах на пољу. Којим осећањем је он обузет док 
посматра земљу и плодове свог рада? Наведи стихове из којих то закључујеш.

3. Шта мислиш, одакле ратару способност да разговара са природом? објасни зашто је 
његова песма „суморна, блага, без големих жуди“. 
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Добрица Ерић

Чудесни свитац

Када у тихе летње вечери
запали поља свитаца рој
знај да међу њима трепери
и један који је само твој.

Трећи... сто трећи... хиљаду трећи
број тако све док пшеница зри
Твој свитац мора бити највећи
и најсјајнији, као и ти.

Иако те он верно прати
кроз тамно поље и густи гај
ти никад нећеш препознати
његов мирис и његов сјај.

Можда ти баш сад прође крај лица
мислећи да је сунцокрет жут
Да ти није тог тајног свица
ти никад не би пронашô пут.

он само за те сјаји у ноћи
и само због тебе постоји, знај,
али ти никад нећеш моћи
да пружиш прст и кажеш – тај!

Ма где будеш свијао гнезда
ма где те однео птичији лет
у мноштву других, ливадских звезда
светлеће и он кô златни цвет.

Кад год те њихов сјај заголица
видећеш мајку и родни крај
Свако срце има свог свица
своју ливаду, реку и гај!
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У свету уметничког дела
Свитац је подстакао песника да проговори о људима, њиховим вредностима, 

врлинама, тежњама и потрази за срећом. одговарајући на постављена питања, откриваћеш 
скривена значења ове песме.

1. Које особине красе „чудесног свица“? Подвуци речи у песми из којих то закључујеш. 
Издвој мотиве светлости и висине и запиши их у својој свесци. Са којим се све појавама из 
живота овај свитац доводи у везу? 

2. Каква је улога „чудесног свица“ у животу људи? Зашто га је тешко препознати? Куда 
његов сјај води? Где се може открити? 

1. Шта по твом мишљењу представља срећу? Са ким волиш да проводиш време? Где се 
осећаш лепо? о чему машташ?

2. У чему уживаш? Како показујеш драгим особама да ти је стало до њих? Шта те 
најчешће обрадује?

Словарица, реченица, ризница
Гласовно подударање речи на крају стихова или полустихова назива се рима (слик или срок).
Према броју обухваћених самогласника, рима може бити:
мушка – римују се једносложне речи које садрже само један самогласник (рој – пој;  

рој – твој; зри – ти; гај – сјај; жут – пут);
женска – римују се два самогласника у вишесложним речима (лица – свица;  

ноћи – моћи; гнезда – звезда);
средња – римују се три самогласника у вишесложним речима (вечери – трепери; 

прелије – врелије).

Занимљивости
„Три дана прије Илијина дне и три послије зову се у Србији кресови... У Хрватској 

ватра што се на пољу ложи уочи Ђурђева дне, уочи Видова дне, уочи Ивања дне и уочи 
Петрова дне зове се кријес (у множини кресови). онамо се она бубица што љети ноћу 
лети и свијетли, зове кријесница (у Србији свитац, у Славонији свитаљка, а у Дубровнику 
свијетњак), и приповиједа се да су искре од кријеса оживљеле и да је она тако постала.“

 (Вук Стефановић Караџић, Живот и обичаји народа српскога, одломак)

Домаћи задатак
Увежбај изражајно читање песме „Чудесни свитац“ Добрице Ерића.
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Десанка Максимовић

О пореклу

У збирци Тражим помиловање Десанке Максимовић, о свом пореклу, историји и 
традицији српског народа „говори“ цар Душан. 

задужбина – грађевина 
(црква, манастир, храм) 
коју су српски владари 
подизали за спас душе

Студеница – задужбина 
Стефана Немање, 
подигнута у XII веку

Милешева – задужбина 
краља Владислава, 
подигнута у XIII веку

иконостас – преграда 
с иконама која одваја 
олтар од осталог 
простора цркве

бесомучна – жестока

одвајкада – одувек

господство – владање, 
положај, титула и 
понашање владара

благородност – 
племенитост

књиге староставне 
– списи у којима су 
се чували историјски 
подаци; у народу се 
веровало да је у њима 
записана будућност

летописац – онај који 
пише летопис (књигу 
у којој је записана 
историја владавине 
појединих владара из 
године у годину)

Ја знам ко сам
по звону
што са задужбина немањићких пева,
по јасности његова гласа,
по томе што ме од Студенице до Милешева
прадедови гледају са иконостаса
и што сваки у руци држи храм.

Ја имам
светитеља за оца и деда,
имам светитеља за кума,
и на небесима
све Сухој планини од громада
преко Ситнице до Раса и Хума
моја лоза влада.

Ја знам ко сам
и по мржњи бесомучној
којом ме злопакосни гоне одвајкада,
знам по томе колико сам Угру
пред очима црн
и по томе колики трн
у сан Византији моја моћ забада.

Ја знам ко сам
и по пријатеља својих господству,
и по благородности њихова лика
и слави им копља и штита.
Са свецима и краљима ја сам у сродству,
о мом пореклу из књига староставних
владар на далеком двору
и летописац у манастиру чита.
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А на почетку беше реч...
1. Прочитај у уџбенику из историје или у некој енциклопедији по чему су владари 

из лозе Немањића остали упамћени. Испричај шта знаш о Стефану Немањи, Стефану 
Првовенчаном, светом Сави, цару Душану и осталим Немањићима. Сазнај шта су они у 
наслеђе оставили српском народу и припреми се да говориш о њиховој улози у културној 
историји Срба.

2. Сазнај шта су манастири и цркве представљали у средњем веку. Због чега је било 
важно да се владари након смрти прогласе за свеце? Ко је, по тадашњим веровањима, 
први постао пред Богом заштитник српске државе и њених владара? Како се зове наш 
први просветитељ? Са којим владарем је српски народ добио црквену и политичку 
самосталност? Које године се то десило? Ко је све био заслужан за изградњу Хиландара? 

У свету уметничког дела
1. Читајући песму, откривај на шта је све цар Душан поносан. Какви су били његови 

преци? Које су их особине красиле?
2. Ко су били непријатељи српског народа у прошлости? Сети се народне епске песме 

„Женидба Душанова“ и испричај како је овај цар остао упамћен у традицији српског 
народа.

3. Размисли о речима водича на почетку овог поглавља и објасни колико ти сам 
језик којим говориш пружа могућности да се поносиш својим пореклом. Какву поруку 
песникиња жели овом песмом да упути читаоцима?

Домаћи задатак
У Радној свесци на страни 42 реши загонетни квиз из културне историје нашег народа.

Занимљивости
„Члан 3 – И ниједна свадба да се не учини без венчања. Ако ли се учини без благослова 

и питања цркве, такви да се разлуче.
Члан 64 – Сирота преља да је слободна исто као и поп.
Члан 171– Ако цар напише писмо или из срџбе, или из љубави, или из милости за 

некога, а то писмо нарушава Законик и није по правди и по закону, како пише Закон, 
судије том писму да не верују, само да суде и врше по правди.

Члан 172 – Све судије да суде по закону, право, како пише у Законику, а да не суде по 
страху од цара.“

 (Душанов законик, адаптирани одломак)
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Војислав Илић

Свети Сава

описујући живот Растка Немањића, писци и песници најчешће обрађују преломне 
догађаје из његове младости: бег из родитељског дома, одлазак у манастир, замонашење и 
боравак у Светој гори. Сети се текста „Свети Сава“ Милоша Црњанског који се налази у 
Читанци за 5. разред Чаролија речи и упореди га са песмом „Свети Сава“ Војислава Илића. 

позно – касно

тавно – мрачно

клонути – малаксати, 
изгубити снагу

крепка – чврста, 
снажна, здрава

порфира – пурпурна 
тканина којом се огрћу 
владари

настојник – чувар

влас – коса

прохујати – брзо проћи, 
протећи

јоште – још

Ко удара тако позно у дубини ноћног мира
На капији затвореној светогорског манастира?
„Већ је прошло тавно вече, и нема се поноћ хвата,
Седи оци, калуђери, отвор’те ми тешка врата.
Светлости ми душа хоће, а одмора слабе ноге,
Клонуло је моје тело, уморне су ноге моје –
Ал’ је крепка воља моја, што ме ноћас вама води,
Да посветим живот роду, отаџбини и слободи.
Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру,
И сад ево светлост тражим у скромноме манастиру.
отвор’те ми, часни оци, манастирска тешка врата,
И примите царског сина ко најмлађег свога брата...“
Зашкрипаше тешка врата, а над њима сова прну
И с крештањем разви крила и склони се у ноћ црну.
А на прагу храма светог, где се Божје име слави,
Са буктињом упаљеном, настојник се отац јави.
он буктињу горе диже, изнад главе своје свете,
И угледа, чудећи се, безазлено босо дете.
Високо му бледо чело, помршене густе власи,
Али чело узвишено божанствена мудрост краси.
За руку га старац узе, пољуби му чело бледо,
А кроз сузе прошапута: „Примамо те, мило чедо.“

✳✳✳
Векови су прохујали од чудесне оне ноћи –
Векови су прохујали и многи ће јоште проћи –
Ал’ то дете јоште живи, јер његова живи слава,
Јер то дете беше Растко, син Немањин, Свети Сава.
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У свету уметничког дела
1. Који је догађај опеван у песми „Свети Сава“? Због чега Растко Немањић бежи од куће 

и одлази у светогорски манастир? Шта заувек напушта? Када тамо стиже? Ко га дочекује?
2. Задржи се на портрету Растка Немањића. опиши његов изглед користећи се 

епитетима из песме. Запази шта све Растко чини да би остварио своју намеру. Које особине 
он при томе испољава? Протумачи контраст између његове физичке исцрпљености и 
духовне радости што је срећно стигао.

3. Како се Растко осећао када се сусрео са монасима? Шта он у својој исповести моли 
светогорске монахе? За чим чезне? Шта би желео да постигне? Зашто осећа потребу да се 
замонаши? Како га монаси дочекују? 

објасни зашто је свети Сава један од највећих српских просветитеља. Чиме је све 
задужио српски народ?

Занимљивости
„Свечана песма у славу Светог Саве, Светосавска химна, најстарија је химна у Срба. 

Испевана је током 18. века, а написана је на црквенословенском језику у четири строфе. 
Јавно је изведена 1839. године у Сегедину и након тога је често извођена у Србији. Њен 
први нотни запис оставио нам је Корнелије Станковић, после светосавске прославе 
одржане у Бечу 1858. године. он је само дотерао песму која је била омиљена код Срба у 
свим крајевима.“

 (Цитат из енциклопедије Свети Сава – принц и просветитељ) 
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Химна светом Сави

Ускликнимо с љубављу
светитељу Сави
српске цркве и школе –
светитељској глави.
Тамо венци, тамо слава
где наш српски пастир Сава.
 Појте му Срби
 Песму и утројте!

Благодарна Србијо,
пуна си љубави
према своме пастиру
светитељу Сави.
Цело Српство слави славу
свога оца светог Саву.
 Појте му Срби,
 Песму и утројте!

С неба шаље благослов
свети отац Сава;
са свих страна сви Срби
с мора и Дунава
к небу главе подигните
Саву тамо угледајте.
 Саву српску славу,
 Пред престолом Творца!

Да се српска сва срца
с тобом уједине,
сунце мира, љубави,
да нам свима сине,
да живимо сви у слози,
свети Саво, ти помози.
 Почуј глас свог рода,
 српскога народа!

Пет векова Србин је
у ропству чамио
светитеља Саве
име је славио.
Свети Сава Србе воли
и за њих се Богу моли.
 Појте му Срби,
 Песму и утројте!

Домаћи задатак
Научи напамет „Химну светом Сави“ и отпевај је са својим вршњацима 27. јануара, на 

дан школске славе.
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Ђура Јакшић

Вече

токе – део јуначке 
опреме, метална дугмад 

витез – средњовековни 
јунак, херој

посветити се – постати 
светац

Као златне токе, крвљу покапане,
Доле пада сунце, за гору, за гране.

И све немо ћути, не миче се ништа;
Та најбољи витез паде са бојишта!

У срцу се живот застрашеном таји,
Само ветар хуји... То су уздисаји...

А славуји тихо уз песмицу жале,
Не би ли им хладне стене заплакале.

Немо поток бежи – ко зна куда тежи?
Можда гробу своме – мору хлађаноме!

Све у мртвом сану мрка поноћ нађе;
Све је изумрло. Сад месец изађе...

Смртно бледа лица, горе небу лети;
Погинули витез ено се посвети!
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У свету уметничког дела
1. Које је осећање изражено у песми „Вече“ Ђуре Јакшића? Преко којих мотива је то 

постигнуто?
2. Уочи мотиве од којих су изграђене песничке слике. На пример, наслов прве две 

строфе могао би да гласи: Трагичан исход битке у сутон. ова поетска слика изграђена је од 
следећих мотива: залазак сунца, тишина на бојишту, погибија витеза. Настави самостално 
да уочаваш мотиве од којих су сачињене поетске слике у осталим строфама.

3. Који је главни мотив у песми преко кога се исказује тема песме? Помоћу 
насловљених песничких слика издвој целине од којих се песма састоји (њену композицију). 
Која слика се издваја својом различитошћу? откриј стилске фигуре у овој песми.

4. Тумачећи песму, запажаш да неке речи имају пренесено значење. Подвуци такве речи 
и објасни њихово значење у песми. Размисли и образложи зашто се Месечев сјај доводи у 
везу са васкрслим витезом.

Словарица, реченица, ризница
У песми „Вече“ Ђуре Јакшића први мотив (залазак сунца и погибија ратника) уједно 

је и главни мотив преко којег се исказује тема песме (родољубље и витештво храбрих 
јунака). У другом мотиву тема се развија увођењем нових детаља повезаних по сличности 
(тишина, тама, непокретност природе), али и на контрасту (туговање ветра, славуја, 
потока, камена). У трећем мотиву (појава Месеца) даје се нека врста емоционалног 
закључка (најбољи погинули витез је васкрсао). 

Откривалица
Строфа која садржи два стиха назива се дистих.

строфа дистих 
С
Т
И
Х

1.
2.

Као златне токе, крвљу покапане,
Доле пада сунце, за гору, за гране.

Занимљивости
„Ни о једном од других небеских тела није се веровало да има толикога утицаја на 

целокупан људски живот и људске акције (послове) као што је то случај са Месецом. /.../ 
Као ноћно светлило, Месец има везе са демонима ноћи и доњег света; такво схватање било 
је познато још у индоевропској старини... На Месецу, према старим грчким веровањима, 
налазе се душе мртвих.“

 (Веселин Чајкановић, Стара српска религија и митологија, одломак)
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Vladimir Hulpah

Smederevska tvrđava

U knjizi Legende o evropskim gradovima Vladimira Hulpaha nalaze se predanja o nastanku 
poznatih evropskih gradova. Pred tobom je priča o izgradnji tvrđave u Smederevu (građene od 
1427. do 1430. godine) i vladavini despota Đurđa Brankovića. Njegova supruga bila je Grkinja, u 
narodu upamćena kao „prokleta Jerina“. Zbog čega su je tako zvali, saznaćeš u ovoj priči.

vitez – junak, plemić

velmoža – velikaš, plemić 

vlastela – srednjovekovni 
plemići

namet – porez

vakat – vreme

garnizon – sve vojne 
jedinice jednog mesta

pedalj – starinska mera 
za dužinu (oko 25 cm)

dželat – osoba kojoj je 
zanimanje da ubija

sužanj – rob, zarobljenik

razgoropaditi se – 
razbesneti se

jarosno – ljutito, besno

štrčati – izdvajati se, 
upadljivo se isticati među 
drugima

mamuznuti – podbosti 
konja mamuzama

drešiti – razvezivati

galop – konjski trk

neimar – graditelj

Turci su se kao požar raširili po Evropi. Niko nije mogao da ih 
zaustavi. Nisu im odoleli ni jaki, utvrđeni dvorci, opasani gradovi su 
im padali u ruke.

Zlo se nadvilo i nad Balkanom. Godine 1389. knez Lazar je 
poginuo sa cvetom srpskih vitezova u kobnoj bici protiv Turaka na 
Kosovom polju. Posle bitke je ostalo samo malo velmoža koji su 
hteli ili smeli da se suprotstave neprijatelju. Tako je srpska vlastela 
izabrala potčinjenost. Da ne bi sasvim propale kad Turci počnu da 
im uzimaju porez, srpske gazde i same nametnuše narodu namet.

Tako dođe vakat i da se despot Đurađ Branković povuče pred 
osvajačima i napusti svoj lepi Beograd. Pobeže u Smederevo, 
malu palanku nedaleko od Beograda, sa svega nekoliko utvrđenih 
građevina u ravnici pored Dunava. To je bez sumnje bio razlog zbog 
kojeg su mu Turci velikodušno prepustili mesto.

Đurađ Branković je smerao da u Smederevu provede ostatak 
života. Ali, ne lezi vraže! Njegova žena Jerina imala je sasvim 
drugačiji plan. Neprestano mu je savetovala da u Smederevu treba 
da izgradi ono što je izgubio napustivši Beograd, budući da je on 
gospodar celog kraja i da može da natera narod na posao.

– Šta će mi taj novi grad! – prigovorio joj je Đurađ. 
– Glupo je graditi tvrđavu u ravnici. Kako da je braniš? Više 

volim da ostanem u ovom starom dvorcu, ma kakav da je. Znaš i 
sama da smo zbog Turaka osiromašili. A čime bih plaćao radove?

Đurđeve reči razljutiše Jerinu. Odmah se usprotivi:
– A čemu nam služi narod, budalo jedna. Ja ću ga naterati da 

radi ako treba i deset godina, i to džabe, budi siguran. I to neće biti 
mali dvorac koji nije ni za šta. Hoću da sagradim takvu tvrđavu o 
koju će svaki napadač da polomi zube.

Uzalud je Đurađ pokušavao da razuveri svoju ženu i objasni joj 
da nema od čega da izdržava garnizon. No, Jerina nije odustajala. 
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Sa svakog pedlja imanja Brankovića vojnici su počeli da dovode u Smederevo seljake 
odvajajući ih od njihovih svakodnevnih poslova. 

Uskoro počeše da se dižu na obali Dunava visoki zidovi moćne tvrđave. Jerina se lično 
starala da svaki čovek radi do poslednje kapi krvi. Što su se zidovi više dizali, to su je ljudi 
više mrzeli. Mnogi su izdisali od iznemoglosti ili umirali pod udarcima biča. Neki su 
uspevali da pobegnu, ali teško onima koje bi uhvatili. Jerina ih je bez milosti predavala u 
ruke dželatu.

Prokletnica nije maltretirala samo svoje sužnjeve. Kad vojvode Zlatković i Bijelić 
dođoše da je upozore da ne postupa sa narodom gore nego što to čine Turci, ona se 
razgoropadi i naredi da ih pogube. I pogubili bi ih da ne bi hrabrog viteza Radosava. On 
se jedini nije plašio Jerine. Shvativši šta će se desiti sa vojvodama, brzo kao munja uzjaha 
svoga belca i upade u dvorište dvora. Pođe pravo prema beloj kuli gde je Đurađ mirno 
sedeo i pio vino s prijateljima.

– Neka ti je Bog u pomoći, gospodaru. Ali ne i tvojoj ženi! – povika jarosno Radosav 
umesto pozdrava. – Ne samo da muči sužnje koji grade tvrđavu već se usudila da sveže 
vojvode Zlatkovića i Bijelića. Moraš ih odmah osloboditi.

Branković mu uz pijani osmeh odgovori:
– Što da ne, rado ću ih osloboditi. Samo... Eno Jerine, baš ih s tridesetoricom dželata 

vodi na vešala. Eno ih, štrče na najvišem zidu tvrđave.
Radosav ga više nije slušao. Mamuznuvši konja za tren oka se našao na tvrđavi. 

Ugledao je visoka vešala kako paraju nebo i pod strašnom spravom dvojicu vojvoda kako 
čekaju omču. Dželati su im već prilazili.

– Stojte! – zagrme Radosav hitro skočivši s konja. – Odmah da ste oslobodili vojvode. 
Gospodar je tako naredio. Prepustite ih meni.

Uznemireni dželati počeše da dreše užad kojom su bili vezani zatvorenici. Ali, prokleta 
Jerina vrisnu:

– Šta to radite?! Zašto ih ne vešate?! Izbezumljena pojuri ka vešalima, verovatno u 
nameri da vlastitim rukama pošalje dva nesrećnika na onaj svet. Radosav joj ne dopusti 
da to učini i prepreči joj put. Doviknu joj: – Obojica su slobodni, gospo. Sam gospodar je 
odlučio da ih oslobodi. Vama preostaje samo da ih pustite da odu.

– Đavo te odneo – viknu Jerina, izvadi turski bodež iz nedara i sva van sebe, hitnu 
ga na Radosava. Mladi vojnik je imao sablju za pojasom ali je nije ni dotakao. Drugo 
oružje mu je visilo sa sedala, ali ga nije ni pogledao. Samo se zgrčio i munjevitim udarcem 
nadlanicom oborio Jerinu koja se sručila preko zidina.

– Brzo u štalu pa na konje! – povika Zlatkoviću i Bijeliću.
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U svetu umetničkog dela
1. Zašto Brankovići podižu tvrđavu na Dunavu? 
2. Objasni šta podstiče Jerininu na nasilništvo i nečoveštvo. 
3. Kakvo mišljenje ima narod о ovoj strankinji? 

Ubrzo sva trojica odgalopiraše daleko od Smedereva da bi bili što je moguće dalje kad 
Jerina dođe k sebi.

Priča se da su jurili sve do Bosne gde su se sakrili u planine da se bore protiv Turaka. 
A šta je bilo s Jerinom? Tek što se oporavila od pada i uvreda, počela je da progoni ljude 
da nastave rad, još žešće nego ranije. Zbog toga je tvrđava u Smederevu stalno podsećala 
ljude na krv, znoj i suze njenih neimara.

1. Šta misliš o Jerininom ponašanju prema podanicima? Zašto ona želi da pogubi vojvode? 
Koja je crta njenog karaktera posebno naglašena?

2. Koje Jerinine postupke osuđuješ? Šta ti je najčudnije u njenom ponašanju? Opiši kako je 
zamišljaš.

3. Šta saznaješ o Radosavu na osnovu nekih njegovih postupaka? Koje osobine on poseduje? 
Како zamišljaš srednjovekovnog viteza? Nacrtaj ga u školskoj svesci. 

Zanimljivosti
„Druga srednjovekovna prestonica na obali Dunava bilo je Smederevo. Kada, posle smrti 

Stefana Lazarevića, despot Đurđe Branković nije mogao ostati u Beogradu koji su preuzeli 
Mađari, on je sagradio novu prestonicu u Smederevu. Mesto je izabrao što dalje od Turaka, a 
sa osloncem na Dunavu i granicu Ugarske. /.../ Već devet godina po zidanju grada, napao ga je 
sultan Murat II i zauzeo (1439. godine). Zatim ga je po sporazumu sa Mađarima, vratio despotu 
Đurđu 1444. godine, no ne za dugo jer ga je već 1453. godine, a zatim i 1456. godine opsedao i 
tukao topovima Muratov naslednik Mehmed II. Te godine je umro i stari despot i posle toga Turci 
(1459. god.) osvajaju grad. Time nestaje i samostalne srednjovekovne države. /../ Smederevo je 
oslobodio Karađorđe u Prvom srpskom ustanku, a posle 1813. grad ostaje u turskim rukama sve 
do predaje gradova 1867. godine. /.../ Smederevski grad bio je (kad se izuzmu utvrđene varoši) 
jedna od najvećih srednjovekovnih tvrđava u Evropi.“

 (Aleksandar Deroko, Srednjovekovni gradovi na Dunavu, odlomak)



161

Милан Ракић

Наслеђе

наслеђе – особине које 
деца (потомци) наследе 
од својих родитеља и 
предака

боља – бол, болест

коље – колац

благородно – племенито

ореол – светао круг око 
главе који означава да је 
та особа постала светац

сирена – по грчкој 
митологији, једно од 
морских божанстава 
која су лепим певањем 
заводила бродаре

злокобно – с 
предосећањем зла и 
невоље

крепост (крепкост) – 
морална јачина, снага, 
врлина, постојаност

Ја осећам данас да у мени тече
Крв предака мојих јуначких и грубих.
И разумем добро, у то мутно вече,
Зашто бојне игре у детињству љубих.

И презирем тугу, заборављам бољу,
Јер у мени тече крв предака моји’,
Мученика старих и јунака који
Умираху ћутке на страшноме кољу.

Јест, ја сам се дуго са природом рв’о,
Успео сам – све се може кад се хоће –
Да на ово старо и сурово дрво
Накалемим најзад благородно воће.

И сад, ако плачем кад се месец крене
С ореолом модрим низ небесне путе,
Ил’ кад старе шуме, чаробне сирене,
Једно тужно вече злокобно заћуте,

Ја осећам ипак, испод свежих грана
И калема нових, да, ко некад јака,
У корену старом струји снажна храна,
Неисцрпна крепост старинских јунака.

Све ишчезне тада. Заборављам бољу,
А преда ме стају редом преци моји,
Мученици стари, и јунаци који
Умираху ћутке на страшноме кољу...
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У свету уметничког дела
1. Којим осећањима је прожета песма „Наслеђе“ Милана Ракића? Како песник доживљава 

своје претке? Које њихове особине препознаје у себи? На шта је посебно поносан?
2. Којим мотивима је представљено величање предака? 
3. Запази риму на крају катрена. Који стихови се римују? Шта на основу употребе 

различитих врста риме можеш да закључиш о ритмичности песме? 
4. Које су речи, односно појаве, преко риме повезане у песми? 

Словарица, реченица, ризница
Уколико се у песми, као што је то случај у „Наслеђу“ Милана Ракића, римују први и 

трећи, други и четврти стих катрена, за такву риму се каже да је укрштена.

строфа катрен укрштена 
рима

С
Т
И
Х

1.
2.
3.
4.

Ја осећам данас да у мени тече
Крв предака мојих јуначких и грубих.
И разумем добро, у то мутно вече,
Зашто бојне игре у детињству љубих.

1.  тече
2.  грубих
3.  вече
4.  љубих

Када се у строфи римују први и четврти, други и трећи стих, таква рима се назива 
обгрљена рима.

строфа катрен обгрљена 
рима

С
Т
И
Х

1.
2.
3.
4.

И презирем тугу, заборављам бољу,
Јер у мени тече крв предака моји’,
Мученика старих и јунака који
Умираху ћутке на страшноме кољу.

1.  бољу
2.  моји’
3.  који
4.  кољу

Откривалица
Најважније одлике лирске поезије јесу: субјективност (изношење личних осећања и 

расположења песника), осећајност и непосредност казивања, сажетост (кратка форма), 
музикалност (ритмичност стихова) и сликовитост песничког израза.
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Исидора Секулић

Београд
(одломак)

водоравно – паралелно 
са површином земље 
или воде; хоризонтално

гротескно – необично, 
зачуђујуће

перспектива – слика 
предмета гледана из 
даљине

басамаци – степенице

окомит – стрм

стубиште – степениште

лагум – подземни 
ходник

капиџик – капијица

минијатурна –
малена, сићушна

чатрља – сиромашна 
кућица

зараван – равно место 
на брду

кварт – део града; 
градска четврт

груда – комад 
растресите земље; 
отаџбина

седло – превој; 
удубљење на 
планинском гребену

хрбат – кичмени стуб; 
планински гребен

од понике – од постанка

Гледан с виса, Београд се види угласт, искидан, сив и тврд, 
као степеништа од десет једно на друго набачених насеља, и 
све се то миче и пење. Пењање осећате и кад ходате улицама 
београдским: под ногама вам се тле диже, и од вас тражи да се 
пењете. Зидови кућа београдских ретко су кад водоравни при 
тлу, и једнако високи; или се нагло скраћују, или расту, и некад 
је скоро гротескно како кућа тек утекне у земљу, или искочи 
из ње. Редови дрвета никада не дају мирну перспективу; то је 
колона стабала која марширају узбрдо, или паника лиснатих 
круна које претежу да полете низбрдо. Куће наседају једна 
на другу, јер улице на много места једна другу на глави носе. 
Улични басамаци између два теренска плочишта увек су 
окомити и подсећају на манастирска стубишта. Усред града 
искочи лагум. Уђете на капиџик неке старинске кућице и 
препаднете се од дворишта: једна минијатурна варошица на 
десет разних планова, високих, ниских, обешених. Кад негде 
сруше високу кућу, иза ње искоче по три-четири нивоа. На 
најнижем је нека дрвена турска чатрља која вас гледа као да је 
сад откопана. На другом нивоу се показују матора, гробљански 
мирна дрвета. Трећи је ниво зараван, са великом каменитом 
грбом у средини. Четврти подупире темељ неке модерне зграде 
која лежи у сасвим другом кварту града. /.../

Београд је груда, седло, хрбат. Расти не може, сем у висину; 
уз њега прирасти ништа не може, јер га воде обузимају, 
пресецају, усамљују. оно ширење и разливање Београда у терен 
који више нема карактер града ошанченог рекама и утврђеног 
тврђавом, то више није Београд, није ни предграђе ни околина, 
јер Београд као такав не може имати ни предграђе ни околину. 
То је ново насеље чија историја тек почиње. А Београд је 
Београд онолико колико траје његово успињање у висину на 
оном одређеном, од поника све истом и једном седлу. /.../

Београд је град изложен, и биће све изложенији уколико 
се буде више пео и више усправљао, и истањивао у звонике, 
торњеве и стреле. Изложен је и по томе што се ничим не може 
заштитити. Такви градови су као оне крупне птице што на 
стенама живе и сваку непогоду без заклона трпе. Изложеност 
Београда је опасност његова и понос његов и лепота његова.
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У свету уметничког дела
1. Шта је у опису Београда необично и посебно? 
2. Размисли зашто велика старина делује као откриће и посебна новина. 
3. У чему је изузетност и лепота овог града?

Откривалица
Примећујеш да Исидора Секулић описује изузетне појаве и особине наше престонице. 

Улице су посебне по ономе што је у њима неочекивано и необично, дворишта по 
контрасту прошлих архитектонских стилова градње, а сам град по својој непобедивости 
и дуготрајности. Износећи своје утиске, писац дочарава атмосферу Београда. Такав 
вид описивања насеља, спољашњости зграда, изгледа улица назива се у архитектури 
екстеријер.
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Реч водича
 „оставили су исељеници села и њиве, куће и 

гробља, али у горко стиснутим устима носе свој језик, и 
где се проспе реч која се до дна и до краја разуме, тамо 
ће бити завичај и живот.“

 (Исидора Секулић, Огледи, одломак)

Занимљивости
„У старом веку на месту данашње Калемегданске тврђаве налазило се прво келтско, па 

потом римско утврђење Сингидунум. У доњем граду (код куле Небојше) било је у римско 
доба пристаниште од којег је водио главни пут са запада за Цариград. /.../ У V в. oсвајају 
га Хуни, Сармати и Готи, а у VII Авари. Са њима се у околини града појављују и Словени 
као градитељи аварских бродова. Словенско (данашње) име града јавља се први пут 878. у 
писму папе Јована VIII бугарском кану Борису. /.../ У то доба Београд је, заједно са Сремом 
и делом Славоније, био под влашћу Бугара. Под власт Византије доспео је 1018. и остао у 
том статусу све до XII в. /.../ 

После два века узајамних сукоба, у XIII в. Мађари га узимају од Бугара, а 1284. осваја 
га на кратко српски краљ Драгутин. Српски деспот Стефан Лазаревић преузима Београд 
од Угара 1403. и претвара га у престоницу српске средњовековне државе (1405–1427). 
/.../ После смрти деспота Стефана 1427. град опет долази у власт Мађара, а 1521. освајају 
га Турци... У Првом српском устанку Београд освајају устаници 1807, и смештају у њега 
српску владу. После слома устанка, на основу мира у Букурешту, град је опет враћен 
Турцима 1813. када настаје велика „бежанија“ хришћанског становништва пред Турцима. 
Београд 1839. постаје престоница обновљене Србије... /.../ У таквом Београду стално 
је долазило до инцидената између српске и турске популације који су кулминирали у 
догађају на Чукур-чесми, после чега су Турци 1867. дефинитивно напустили Београд и 
Србију, а кнезу Михајлу предали кључеве од Калемегданске тврђаве.“

 (М. Детелић, М. Илић, Бели град, одломак)

Домаћи задатак
Провери своје знање о стилским фигурама (ономатопеји, хиперболи и апострофи у 

Радној свесци на стрaнама 19, 21 и 23.
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Ево прилике да провериш колико знаш о лирској поезији. У сваком питању, међу 
понуђеним одговорима, налази се и један погрешан. 

Заокружи слова испред тачних одговора и самостално процени своје знање.   

1. Одлике лирске песме су: 2. Врсте лирских песама су:
а) субјективност а) родољубива (патриотска) песма
б) музикалност (ритмичност) стиха б) описна (дескриптивна) песма
в) сликовитост в) љубавна песма
г) осећајност (емоционалност) г) комедија
д) сажетост форме д) социјална песма
ђ) приповедање о догађајима ђ) химна

3. Према броју стихова, врсте строфе су: 4. Рима може бити:

а) катрен (строфа од четири стиха) а) парна – када се римују два узастопна 
стиха (а а, б б, в в)

б) дистих (строфа од два стиха) б) укрштена – када се римују први и трећи, 
други и четврти стих (а б а б)

в) терцина (строфа од три стиха) в) обгрљена – када се римују први и 
четврти, други и трећи стих (а б б а)

г) четверац (строфа од четири стиха) г) незаинтересована – када се стихови 
римују без правила

5. Према броју самогласника који се 
римују, постоји:

6. Према броју слогова у стиху, разликују 
се:

а) мушка рима – ако је подударање само у 
једном слогу (луг – друг)

а) осмерац – стих од осам слогова
„Град градила     /        б’јела вила“ 
     1.    2.   3.  4.  пауза   5.  6.   7. 8.

б) женска рима – ако је подударање у два 
слога (рука – лука; време – шећерлеме)

б) шестерац – стих од четири слога
„У овога дома“ 
 1. 2. 3. 4. 5. 6.

в) дактилска (средња) рима – ако је 
подударање у три слога (прелије – врелије; 
топио – попио)

в) дванаестерац – стих од дванаест слогова
„Ја осећам данас да у мени тече“ 
  1. 2.3.4.     5.  6.   7.  8. 9.10. 11.12.

г) нечиста рима – ако се самогласници 
подударају по врсти акцента (тáма – сáма)

г) десетерац – стих од десет слогова
„Пратила браћа   /       Смиљу девојку“
  1.    2. 3.   4.   5. пауза  6.    7.   8. 9.  10.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ЛИРИКА



„Ако нешто постоји, право: то је љубав
И један наслеђен сан прастар као земља.“

ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП

„Хвала сунцу, земљи, трави.
Хвала ваздуху што је плав.“

Стеван Раичковић
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Стеван Раичковић

Хвала сунцу, земљи, трави

Хвала сунцу, земљи, трави.
Хвала ваздуху што је плав.
И хвала, ево, што имам говор.
И гледам како мили мрав.

Хвала срцу за бол, славља,
Што га пробуди и шум благ.
Хвала свему што оставља
По свету сен, у мени траг.

И хвала овој лудој глави
О коју лупа простор сав.
Хвала сунцу, земљи, трави.
Хвала ваздуху што је плав.

У свету уметничког дела
1. Прочитај у себи песму Стевана Раичковића. Замишљај док читаш лепоту природе 

(боје, звуке и покрете). 
2. Шта се овом песмом уздиже и прославља? Чиме је лирски субјекат очаран? На чему 

је захвалан? 
3. Објасни скривено значење мотива сунца, земље, плавог ваздуха и траве. Објасни 

како се преко слика лепоте природе истиче радост живљења као најважније осећање.

Како се осећаш у природи? Опиши неки предео који посебно волиш (залазак Сунца на 
реци, свитање у пољу, подне на мору, сутон на планини итд.).

Откривалица
У песми „Хвала сунцу, земљи, трави“ даје се похвала свету. Описује се лепота живота 

и изражава захвалност због постојања човека и природе. Лирска песма у којој се опевају 
радост, срећа и опчињеност лепотама природе и живота назива се дитирамб.
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Сети се аутобиографског текста из читанке за 5. разред Чаролија речи у којем се наш 
познати научник Милутин Миланковић сећа свог ђачког доба и наставника математике 
који га је подстакао да се бави природним наукама. Дружење са њим настављаш и у 
шестом разреду читајући одломак који је пред тобом.

Милутин Миланковић

Кроз васиону и векове
(одломак)

Сада, у најхладнијем добу године, седим, загреван топлим Сунчевим зрацима, 
под високим храстом, на узвишици поред мог стана, удишем пуним грудима 
свежи ваздух, посматрам по хиљадити пут предео у којем су природа и људска 
рука изложиле своја дела, а не могу да их се сит нагледам. Тамне јелове шуме, 
камене врлети, снежне пољане, брежуљци, гребени, а, иза свега тога, црвенкасти 
џиновски бедем Раксе. Нема те кичице, која би била у стању да ову раскошну игру 
боја пренесе на платно, па ни саму боју снега; она је и бела и плава, и бисерна, и 
сребрнаста и румена. А већ небо! 

/.../
Вративши се синоћ са своје шетње, осећао сам се као пијан; преда мном су 

треперили без престанка Сунчеви зраци, плаветнило неба и белина снега. Сада у 
јутро, седим у добро загрејаној дворани мога стана, поред огромног прозора, који 
је разумни архитекта начинио од једног јединог окна, и уоквирио га тако да предео 
који се кроза њ види изгледа као каква слика.

Сва лепота природе коју сада уживам, дар је Сунчев. Све боје које трепере кроз 
овај прозор само су одсјај Сунчеве светлости. И ове јеле, и оне стене, па и само 
небо, све су то тамна тела! Она имају само способност да од Сунчеве светлости, 
која на њих пада, проберу и задрже у себи један известан део, а остатак да врате. Тај 
остатак зовемо њиховом бојом.

Овај снег на планинама зна врло добро да га Сунчеви зраци слабе својим 
пољупцем, па их зато враћа у целини. Због тога нам он изгледа бео и засењује нам 
очи. Но и њега је Сунце створило и уздигло из Земљиних вода на врхунце брегова. 
Сунце је однеговало и ове шуме, напајало их кишом, загревало својим зрацима 
и хранило их соковима земље. Хранећи биље, оно је хранило и све животиње, од 
најмање, па до највеће, човека. Све што живи захваљује свој живот Сунцу.

И све што се креће, покреће Сунце. Ветрић који ћарлија, поток што жубори, сваки 
покрет у природи, нису ништа друго но изражај Сунчеве снаге. И онај воз који се 
пење стрмом трасом покреће Сунце. Оно је депоновало, давно, пре неколико стотина 
милиона година, један део своје снаге у биље, да бисмо ту снагу, претворену у камени 
угаљ, могли употребити за наше машине. Сунце ствара и водене снаге, бели угаљ, јер 
оно без престанка уздиже на Земљине висове воду која отиче опет у дубину.
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1. Зашто се људи обрадују кад осване сунчано јутро? Када се некоме каже сунце моје? 
Шта се тиме жели рећи?

 2. Због којих особина се све велича Сунце у овом одломку? Сазнај из енциклопедије 
на које све начине наука покушава да искористи енергију Сунчеве светлости. Шта могу да 
произведу соларне ћелије? Где се оне данас користе? 

3. Замисли аутомобиле и уређаје које ће у будућности покретати соларна енергија. 
Опиши у Раној свесци на (стр. 79 и 80) како замишљаш живот у будућности. Замисли, 
опиши и нацртај један предмет (проналазак) за XXI век. Тема је Чуесна справа. 

Без Сунца не би било ни даха, ни замаха на Земљи.
То су знали и стари народи. У мојој путничкој библиотеци имам и једно 

лепо дело о историји и култури старог Египта. У њему читам да је Аменофис IV 
целу своју царевину посветио Богу Сунца. Он јој је обележио границе каменим 
стубовима, на којима је био исклесан лик Сунца. Тај фараон спевао је Сунцу ову 
химну:

„Твој сјај је леп на небеском обзорју, ти живо Сунце које си прво живело. Када се 
ти уздигнеш на источном хоризонту, онда обаспеш целу Земљу својом лепотом... Твоји 
зраци обухватају цео свет и све што си ти створило... Тама бежи када ти своје зраке 
разашиљеш; свет се весели, људи се буде и устају, јер си их ти подигло. Они перу своје 
тело, облаче своје одеће, и дижу у молитви руке кад се ти рађаш. Сада се одмарају на 
паши, дрвље и биље зелени, птице излећу из својих гнезда, а њихова крила славе тебе...

Ти си, Сунце, створило годишње доба, зимску хладноћу и летњу врућину. Ти си 
створило далеко небо, да на њему светлиш и видиш све што си створило.“

Данас, после 3 300 година, говоримо ми, природњаци о Сунцу, скоро истим 
језиком и са једнаким усхићењем као и тај просвећени фараон. Сунце је очувало, 
неокрњено, своје достојанство у току бурних векова, који су видели смрт многих 
осталих божанстава.

Реч водича
„Зелено, зелено, зелено!
Чујете ли како дише трава?
У небу се сунце ко вретено
Окреће изнад наших глава.“

(Стеван Раичковић, Без наслова, одломак)

У свету уметничког дела
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Словарица, реченица, ризница
Читајући Миланковићев текст, сазнајеш да је прву химну Сунцу испевао египатски 

фараон Аменофис IV, који је живео у IV веку пре нове ере. 
Химна је похвална песма. У прошлости је певана у славу и част богова и светаца. Данас 

се химне певају у славу народа и државе. Српску химну „Боже правде“ написао је песник 
Јован Ђорђевић у XIX веку.

Занимљивости
„На српској страни има доста јасних и сигурних докумената и о непосреном 

обожавању сунца. И данас поздрављају Срби сунце које се рађа и упућују му молитву; 
– Жарко сунце на исток, мени господ Бог на помоћ! Удијели ми, Боже срећу и помоћ! 
Јутрашње јутарце и жарко сунашце, обесели ме и обрадуј здрављем, весељем и сваком 
срећом!“

 (Веселин Чајкановић, Сара српска релиија и миолоија, одломак)

„Замислите шта би се догодило са Земљом када Сунце сутра не би изашло. За само 
неколико сати постало би хладно као да је зима. После неколико дана мања језера и реке 
почели би да се леде, а биљке и животиње да умиру. Ускоро би моторно уље постало 
чврсто. Машине не би могле да раде, а електране да производе струју. Више не би постојао 
начин како да се храна допреми до продавница или донесе кући. Уколико се не би нашло 
гориво да се заложи ватра, не би било светлости и топлоте. Али, може ли се ово икада 
догодити? На основу постојећег познавања Сунчевог система, сигурно не. Међутим, у 
прошлости, људи у то нису били уверени. Нису имали јасну слику како Сунце производи 
светлост, нити зашто се креће преко неба. Обожавали су Сунце као бога да не би заувек 
отишло.“

 (Дејвид Барни, Свелос, одломак)

Домаћи задатак
Подсети се стилских изражајних средстава решавајући задатке у Раној свесци на 

страни  32.
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Јован Дучић

Село

Виторог се месец заплео у грању
Старих кестенова; ноћ светла и плава.
Кô немирна савест што први пут спава,
Тако спава море у немом блистању.

Чемпресова шума бдије; месец на њу
Сипа своје хладно сребро; одсијава
Модро летње иње са високих трава.
Затим крик. То крикну буљина на пању.

Рибарско сеоце полегло на стену
И сишло у затон; и кроз маглу млечну
Једва се назире, кô кроз успомену.

Све је утонуло у тишину вечну.
Ни шума, ни гласа; само једнолико
Избија часовник ког не чује нико.

У свету уметничког дела
1. Одреди шта је главни мотив песме. Уочи у свакој строфи мотиве од којих су 

изграђене песничке слике. Нацртај у свесци описани пејзаж у свакој строфи и дај наслов 
тој слици. На пример, наслов песничке слике у првој строфи могао би да гласи Морски 
пејзаж ноћу. Ова песничка слика изграђена је од следећих мотива: месечина обасјава крошње 
старих кестенова; ноћ је светла; блиставо море мирује. Настави самостално на исти начин да 
откриваш мотиве у песми.

2. Уочи повезаност мотива у песми и издвој целине од којих се она састоји (њену 
композицију).
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1. Подвуци речи којима се природи дају особине живих бића. Којим стилским средством 
се то постиже? Посебну пажњу обрати на глаголе и објасни њихову улогу.

2. Издвој звукове описане у песми. Шта нарушава тишину ноћи? Објасни како се све 
појавом звука опис пејзажа накратко преображава у радњу. 

3. Прочитај пажљиво први стих, па одреди колико у њему има слогова. Где се налази пауза 
(одмор) у стиху? Обележи је усправном цртом. Објасни шта је оваквом паузом постигнуто.

4. Запази риму на крају стихова. Шта на основу употребе риме можеш да закључиш о 
ритмичности песме?

5. Како се још у песми постиже мелодичност стихова? Подвуци опкорачење (мисао која 
се не заврши у једном стиху него се пренесе у наредни). Уочи на који начин опкорачење 
доприноси музикалности песме. Објасни зашто је овакво преношење у песми било неопходно.

Откривалица
У описној (дескриптивној) песми „Село“ описује се природа и исказују осећања 

подстакнута лепотом посматраног пејзажа.
Запажаш да се песма „Село“ Јована Дучића, као и „Моја отаџбина“ Алексе Шантића, 

састоји од две строфе од по четири стиха (катрени) и две строфе од по три стиха (терцине). 
Посебан облик лирске песме која се састоји од четрнаест стихова распоређених у два 

катрена и две терцине назива се сонет. 

А на почетку беше реч...
Вежбај са паром из клупе да изражајно читаш песму тако што ћеш у почетку катрене 

казивати ти, а терцине он. Труди се да правилно и потпуно изговараш сваки глас, 
реч и реченицу. Стихове при рецитовању не треба певушити, нити пак наглашавати 
риме. Настој да се висина и јачина гласа прилагоде садржају песме и значењу стихова. 
Интонацију (висину и јачину гласа) прилагоди осећањима која се песмом исказују (љубав, 
сета, спокојство, страх). Не жури док читаш стихове, већ се труди да темпо (успореност и 
брзину) ускладиш са значењем текста. Прави паузе током читања. Веће паузе обележене 
су знацима интерпункције. Остале паузе зависе од твог доживљаја песме. Кад то увежбаш, 
замени улоге са својим паром. Труди се да размишљаш о значењу речи које изговараш. 

Домаћи задатак
Увежбавањем изражајног казивања песме на часу брзо ћеш је и са лакоћом научити 

напамет. Обрати пажњу и на правописне знаке у песми и припреми се да у Раној свесци на 
страни 45 напамет научену песму напишеш самостално без гледања у текст (аутодиктат).
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Сергеј Јесењин

 БРЕЗА Б Е Р Ё З А

Под прозором мојим
Једна бреза бела
Блиста се у сребру
Свог снежног одела.

С пахуљастих грана
Сјаји перваз снежни
И кићанке пупе
Ко гроздови нежни.

Брезу у тишини
Као да сан хвата,
Док пахуље горе
У огњу од злата.

А сањива зора,
Изнад ње кад сване,
Новим сребром стално
Засипа јој гране.

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит берёза
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

перваз – оквир, обод
кићанка – украс

(превео са руског језика 
Никола Бертолино)
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А на почетку беше реч...
Изражајно прочитај на српском језику песму Сергеја Јесењина. Уколико учиш руски, 

можеш је прочитати и у оригиналу. Ослушни ритам и мелодију стихова и запази разлике 
између оригинала и слободног песничког превода.

У свету уметничког дела
1. Запажај речи којима је осликан описани пејзаж. На основу којих детаља закључујеш 

о ком је годишњем добу реч? Подвуци епитете којима се описује изглед брезе. Како се 
приказују светлост, сјај и треперење њеног лишћа? Које боје преовлађују у опису?

2. Пронађи и подвуци стихове на основу којих закључујеш да се у песми описује 
временски пејзаж (смена ноћи и дана). Којим мотивима је представљено зимско свитање?

3. Шта је тема ове песме? Објасни значење наслова песме и доведи га у везу са њеном 
темом. Шта примећујеш?

Словарица, реченица, ризница
Описивање је нека врста сликања речима. Опис природе назива се пејзаж. Песници 

запажају карактеристичне детаље у пејзажу (разгранато дрво, мноштво боја, бескрајан 
видик, жубор воде) и представљају их онако како их они виде и доживе.

Занимљивости
Бреза – „Од ње се плаше вештице. Кад сватови полазе од куће у цркву, они прелазе преко 

брезове метле – очевидно у намери да брезова метла задржи уроке и зле душе (обичај виђен у 
Београду). /.../ Зашто бреза има има белу кору? Удовица пошла увече у шуму, да нађе шибу за 
своју немирну децу, и замоли Бога да јој по оном мраку помогне наћи добар брезов прут. Бог 
онда нареди да бреза побели, како би је удовица лакше могла опазити. И од тога доба бреза је 
бела.“

 (Веселин Чајкановић, Речник српских нароних веровања о биљкама, одломак)

Домаћи задатак
Провери своје знање о важним књижевнотеоријским појмовима решавајући 

занимљиве задатке у Раној свесци на странама 61 и 62.
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Anđela Naneti

Moj deka je bio trešnja
(odlomak iz romana)

Sigurno pamtiš neke trenutke provedene sa dekom i bakom. I jedan dečak iz romana Moj deka 
je bio trešnja pamti detinjstvo na selu uz deku Otavijana i baku Teodolindu. Ljubav i pažnja koje su 
mu oni poklanjali nezaboravni su. Čitajući roman, uživaćeš u druženju dece i odraslih i njihovim 
nezaboravnim doživljajima. 

Kada sam imao četiri godine, imao sam i njih četvoro: baku i deku u gradu, i baku i 
deku na selu.

Oni iz grada su se zvali Luiđi i Antonijeta i sasvim su ličili na sve ljude iz grada. Oni sa 
sela su se zvali Otavijano i Teodolinda i nisu ličili ni na koga, čak ni na svoje komšije. /.../ 

Mama je,  ponekad kad bi ih pominjala, uzdisala i govorila rečenice poput ove: „Kao 
da su duhovi“. A ja sam zamišljao deku Otavijana i baku Teodolindu kako pokriveni belim 
čaršavima, on visok, a ona široka, progone kokoške i guske po dvorištu.

Njih dvoje su bili mamini roditelji i bili su mi, kao i ona sama, draži od drugog deke i 
bake.

Mama je bila jedina ćerka deke Otavijana, jer je baka Teodolinda, iako tako debela, 
rađala veoma male bebe koje nisu uspevale da prežive više od jednog dana. Na sreću, s 
mamom je bilo drugačije; možda i zbog toga što se baka, kako je pričala, tada mnogo 
potrudila da bi mogla da dobije unuka kao što sam ja. 

Deka je slavio celog tog dana, a baka je pričala da se i napio. Potom je otišao u baštu i 
posadio trešnju.

A sad moram da vam pričam o deki. Mene tada još nije bilo, ali mislim da je već bio 
poseban. Baka je govorila da je bio najlepši muškarac u selu i kako je morala mnogo da se 
potrudi da bi ga ulovila. Možda je baka malo preterivala, jer ga je toliko volela da se to još 
videlo. Ja se baš ne sećam da je deka bio toliko lep, ali pamtim da je bio visok i uspravan, 
s vetrom u preostaloj kosi i uvek sa travkom u ustima. Sa dva prsta bi čupnuo travku s 
livade i polako, polako je grickao. Govorio je: „Bolje ovo nego cigareta“.

Dakle, kad se mama rodila, deka je otišao u selo i vratio se s parom zlatnih minđušica 
za baku i jednom sadnicom trešnje. Otišao je u baštu, iskopao rupu, napunio je toplim 
stajskim đubrivom i zasadio drvo; zatim je uzeo perorez, usijao ga i urezao ime: Feličita 
(Sreća). Mama se upravo tako zove, a to je, po dekinom mišljenju, trebalo da bude i ime 
drveta. Baka je primetila da to ime nikako ne pristaje jednoj trešnji; onda je deka odlučio 
da to drvo nazove Feliče (Srećko). Feliče je tada imao tri grane, a u proleće, kada je mama 
imala sedam meseci i četiri zuba, izbila su i njemu četiri cveta. Od tada su mama i trešnja 
rasli zajedno i sa bakom i dekom činili porodicu. /.../

Posle bakine smrti deka Otavijano je nastavio da živi tamo gde je oduvek živeo i da se 
brine o bašti. Živinu, međutim, više nije gajio: jednoga dana je pokupio sve piliće, stavio 
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ih u korpe i odneo u selo, kod mesara. Zadržao je samo Alfonsinu i guščiće koji su u 
međuvremenu prilično porasli. Kada bismo odlazili kod njega, gotovo svake nedelje, bilo 
da je bio u dvorištu, kući ili bašti, uvek su za njim išli Alfonsina i njeni mališani. Ako bih 
je pozvao, Alfonsina bi mi pošla u susret, ali čim bi se deka udaljio, okretala se i trčala za 
njim, mašući krilima i gačući; a mali su žurili za njom.

Dakle, ako sam hteo da budem s njima, morao sam da ih pratim i svi bismo zajedno otišli 
u baštu.

Dekina bašta bila je vrlo velika, jer je on bio vešt baštovan, baš kao i njegov otac 
Vičenco i deda Đovani. Počinjala je iza kuće, pored ograde kokošinjca, i jednim delom 
stizala do reke, a drugim do puta koji je vodio u selo. Bašta je bila lepa i tako uređena da 
je ličila na vrt. Na strani prema reci deka je zasadio red jabuka, a u dnu mali vinograd; 
ostatak je bio podeljen na uređene leje, a između njih su prolazili mali kanali s vodom koji 
su služili za navodnjavanje.

Svaka leja bila je obrađena na drugačiji način, u zavisnosti od godišnjeg doba: tu su 
bile šargarepa, salata, kupus, krompir, crni luk, sve u svemu – sve vrste povrća. Bašta nikad 
nije bila pusta da bi tuda moglo da se prođe, a najlepša je bila u proleće, kad bi cvetale 
jabuke, povrće počinjalo da izbija iz zemlje, a trešnja Feliče bila sva u belom.
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Trešnja je bila u uglu bašte, između puta i dvorišta, tako da se, onako velika, videla sa 
svih strana. Otkad je ostao sam, deka je provodio mnoge sate ispod trešnje: najpre je tu 
dolazio sa mnom, a zatim je doneo stolicu bake Teodolinde, i kad ne bi imao posla u bašti 
ili kad bi poželeo da se odmori, sedao bi na stolicu, Alfonsina i guščići uz njega, i ostajao tu 
zatvorenih očiju, ne pomerajući ni prst.

Jednom sam ga iznenadio dok je tako sedeo i upitao ga:
– Deda, jesi li umro?
On je onda napola otvorio jedno oko, kao oni bakini pilići, i dao mi znak da mu se 

približim.
– Smesti se ovde – reče mi, praveći mi mesto na stolici. Ja sam seo, a on mi jednom 

rukom obuhvati ramena i šakom pokri oči.
– Kaži mi šta vidiš – šapnuo mi je.
Odgovorio sam da vidim samo mrak, a on mi reče:
– Slušaj.
Slušao sam i čuo tiho, tiho pijukanje, zatim šum u lišću.
– To je gnezdo senice. Vidiš li mamu koja donosi hranu mladuncima?
Nisam, zapravo, video ništa, ali sam čuo lepet krila i onda mnogo ciju-ciju. Ijaoj, kako su 

pištali!
– Stavlja im hranu u kljun – objasnio mi je deka. – A sad slušaj još.
Čuo sam jako zujanje.
– To su pčele koje idu u košnicu. Posisale su sok iz cveća i sada se vraćaju kući punog 

stomaka. Vidiš li ih?
Još sam slušao i učinilo mi se da ih vidim, te jadne pčelice, tako velikog stomaka da 

zbog njega gotovo ne mogu da lete.
Onda mi deka skide ruku s očiju i upita:
– Jesi li razumeo? Ako pažljivo slušaš i koncentrišeš se, možeš da vidiš mnogo toga, 

kao da su ti oči otvorene. A sada slušaj trešnju kako diše.
Ponovo sam zatvorio oči i osetio lak dašak vazduha preko lica i sve lišće trešnje koje se 

lagano pomeralo.
– Stvarno, deko, Feliče diše – rekao sam.
Deka me je pogladio po glavi i još neko vreme ostao potpuno miran: pogledao sam ga 

i video da se smeši.
Kad pomislim na deku Otavijana, poželim da nikad ne zaboravim taj dan kada me je 

naučio da slušam disanje drveća.

(prevela sa italijanskog jezika Vesna Mostarica)
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U svetu umetničkog dela
1. Šta je za deku Otavijana značila trešnja koju je u mladosti posadio? Na šta ga je podsećala? 

Kako se prema njoj ophodio? 
2. Kakav je Otavijanov odnos prema prirodi i životu u njoj? U čemu uživa? Opiši izgled bašte. 

Na šta ona unuka podseća? 
3. Čega se dečak seća? Kako se oseća u dekinom prisustvu? Pronađi u odlomku kako je opisan 

njegov portret. Kakva osećanja gaji deka prema unuku? Na osnovu čega se to može zaključiti?
4. Ko je pripovedač u ovom odlomku? Podvuci u tekstu nekoliko rečenica u kojima narator 

pripoveda u prvom licu. Kada to čini?
5. O čemu narator priča u trećem licu? Pokaži u tekstu pojedine glagolske i zameničke oblike 

u prvom i trećem licu. Objasni zašto pripovedač menja oblike izlaganja dok pripoveda.
6. Uoči osobenosti razgovora deke i unuka. Ko prvi započinje dijalog? Kako to čini? 

1. Podvuci u tekstu onomatopejske reči. Koja je uloga onomatopeje u odlomku? Čemu deka 
želi da nauči unuka?

2. Pronađi personifikaciju u tekstu i objasni njenu ulogu u pripovedanju. Šta je dečak naučio 
slušajući prirodu?

3. Objasni značenje naslova ovog romana. Šta na osnovu odlomka zaključuješ o ljubavi i 
njenom značaju? 

4. Kako se ti osećaš kad nekoga voliš? Kako se osećaš kada znaš da ti je ljubav uzvraćena? 

Slovarica, rečenica, riznica
U ovom odlomku priču o Otavijanu kazuje njegov unuk. On je posrednik između pisca i 

događaja o kojima se govori. U nauci o književnosti to neutralno lice zove se pripovedač ili nara-
tor. Pošto je on istovremeno i učesnik u događajima (lik u priči), narator pripoveda u prvom licu 
(ja se sećam deke Otavijana...). Kada je narator pripovedač o događajima iz prošlosti u kojima 
nije učestvovao, on tada pripoveda u trećem licu (on je čuo da je deka, kada mu se rodila kćer, 
otišao u selo i kupio trešnju koju je posadio u bašti i nazvao Feliče).

Otkrivalica
Dečak je slušajući zvuke iz prirode uspeo da žmureći oživi njenu lepotu. On je čuo pijukanje 

senice, lepet njenih krila, pištanje ptića, šum lišća, zujanje pčela i slikovito doživeo svet koji ga 
okružuje. Podražavanje (oponašanje, imitiranje) zvukova iz prirode predstavlja stilsku figuru koja 
se naziva onomatopeja. 
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Десанка Максимовић

Сребрне плесачице

Пољана сребрна, бела.
Трепери кроз снег, трепери,
ред плесачица јела
на стопалу од леда.
Борова шума цела,
шума ћути и гледа.

На челу сребрна круна
трепери кроз снег, трепери.
Наручја велова пуна,
бисер блешти на недрима.
Лепршају зелени скутови
сребром везани у бедрима.

Једноноге плесачице јеле
смеју се, нишу, смеју,
ломе у танким крстима.
Снежне велове беле
лудо око себе веју.
Трче на сребрним прстима.

У вечер беле скуте
свију као птице крила
и тихо се ућуте,
у сан незнани утону.
Борови мали, сребрни,
борови стражаре у сутону.

У свету уметничког дела
1. Ко су сребрне плесачице? По чему су чудесне? На кога те подсећају? 
2. Наведи речи којима је природа сликовито оживљена. Пронађи примере 

персонификације и објасни њену улогу у песми. Какав однос има песник према природним 
појавама које оживљава?
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Гроздана Олујић

Седефна ружа

Дубоко на дну мора, где зраци сунца стижу тек у подне, живела је шкољка 
лепотица, звана Седефна ружа, расла и самој себи шапутала: – Да ми је изаћи на 
светлост дана, да ми је видети сунце и цвеће, осетити дах ветра!

– Светлије је на површини мора, певају и лете птице шарених крила. Шта 
да се о осталим чудима каже? – риба која је говорила о сјају Горњег света ту би, 
најчешће, губила дах. Како и не би? Једном су је рибари извукли на површину 
мора, али само што је у округле очи упила сјај сунца, а нечија ју је рука зграбила 
и вратила у воду. Ко зна шта би све видела да је напољу остала мало дуже? На ту 
помисао очи рибице постајале би велике и замишљене. Али, узалуд је обилазила 
око чамаца, узалуд улазила у мреже! Превелика су била окца мреже. Риба је 
пропадала кроз њих и опет доспевала у старо, досадно друштво риба и ракова.

Седефна ружа слушала ју је отворених уста. У њеној глави ројиле су се слике 
Горњег света. Шта је искрење морских дна према његовом сјају? Шта цветови корала 
према цветовима јасмина? У размишљању о блеску Горњег света сјај њеног света 
потамне: замрзе Седефна ружа кружење риба у прозрачној плавој води. Досадно 
јој постаде лелујање медуза; смешно саплитање ракова по песку. Чега има чудесног 
у рађању нове звезде из једног њеног откинутог крака? Милионима година расту 
корали, пузе ракови, њише се корална грана срасла уза стену. Читаву вечност шуме 
таласи, па шта?

Седефна ружа саже главу и загледа се у песак преко којег су клизиле сенке 
рибљих јата, а на стени, не већој од педља, певушила корална грана. Могла би с њом 
да поприча: можда зна нешто о облацима, о цвећу? Можда је некада била у горњем 
свету? Можда зна пут к њему? Лако је рибама: пливајући стижу до површине! Али, 
тек што удахну капљу ваздуха и повратак је неизбежан. Грана, сигурно, зна неки 
паметнији пут! Седефна ружа наклони се коралној грани решена да је упита за савет 
и од ње затражи помоћ.

– Ви сте мудри и дуго живите – рече Седефна ружа – знате ли како се до Горњег 
света стиже?

– Наравно, кад сам већ у Горњем свету! – одврати корална грана мислећи на себе 
и своју стену. Неки други свет није је занимао. Одласци? Путовања? Којешта! Баш 
је неозбиљна Седефна ружа у својој чежњи да се одвоји од дна и крене ка сунцу и 
облацима. Мора се знати своје место и не одлазити с њега! Корална грана сети се 
једне рођаке која је, такође, сањала да оде у Горњи свет. Толико је о томе мислила да се 
једнога дана откинула од дна и с таласима кренула у висину. Шта је с њом било ни рак-
самац не зна да каже, иако сваке вечери излази на обалу. Корална грана нестрпљиво 
одмахну главом. За онога ко има своју стену није размишљање о одласку у непознато. 
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Нека се смири Седефна ружа. Од превеликог размишљања шкољке и корали губе боју, 
а ништа се њиме не постиже. Корална грана се припи уза стену и ућута.

Седефној ружи није остало ништа друго до да потражи новог саговорника. 
Али, ни риба-угор није имала боље мишљење о Горњем свету. За рибе тај свет 
почиње у мрежи, а завршава се у тигању.

Љутито машући репом риба се изгуби иза стене, а Седефна ружа се обрати 
медузама. Али, медузе нису имале ни воље, ни времена за приче о Горњем свету. 
Онако како га оне вие, сунце је велика мутножута кугла која увече поцрвени и 
пада у таласе. Та кугла се не једе, не можеш је обухватити пипцима, ничему не 
користи. Зашто би оне размишљале о њој? Најстарија медуза, звана Бркати оркан, 
срдито рашири велове и отплива са јатом риба, добацујући Седефној ружи како је 
најпаметније да избрише у себи и саму помисао на Горњи свет.

Било је то последње што је Седефна ружа била у стању да учини! Шарајући 
песковито дно зраци сунца заплитали су се у морске траве и чинили их лелујавим и 
прозрачним. Као сребрне стреле летела су јата риба. Рибица није престајала да прича 
о облацима који плове високим, плавим небом, о цвећу руменијем од корала и ветру 
који у шупљинама стена ствара пригушене, нежне гласове. А онда – ту су и руже!

Седефној ружи тако се откри да постоји цвеће које зову ружама: цвеће бело и 
жуто, љубичасто и црвено. Сада тек није могла да чека. Зашто да чека? Докле? У 
нестрпљењу да што пре крене у чуда Горњег света, Седефној ружи постаде мрзак 
свет морског дна. Одвратним јој се учини чак и слатки шум мора.

Шта су таласи према ветру? Шта шум мора према песми трава и птица?
Као нож пролазила је чежња срцем Седефне руже. Оштар и дуготрајан је био бол. 

Неко други би му, можда, и подлегао. Седефна ружа се скупи и заплака у себи. Затим осети 
како туга, као плима, плави читаво њено биће и згушњава се у блиставу, чврсту кап.

Није се више мицала. Није отварала уста. Са чежњом расло је у њој зрно 
бисера. Седефна ружа полако поче да заборавља Горњи свет. Чак су је и приче 
рибе замарале. Биле су то стално исте приче! Риба је у њима постајала све 
значајнија, а Горњи свет све безначајнији и блеђи. Угојивши се, риба је једва 
доспевала до површине воде. Сада се и њој, као медузама, чинило да Сунце и није 
ништа друго до мутни, жути круг. Сада је и њу све више привлачила сеновитост 
морског дна. Чежња Седефне руже за Горњим светом изгледала јој је као сигуран 
знак некаквог малог лудила. У праву је корална грана што на то тако гледа! 
Рибица је све ређе долазила Седефној ружи. Седефна ружа ју је све ређе звала 
к себи. Није јој више било ни до Горњега, ни до Доњега света. Она је тражила и 
налазила свет у себи.
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А зрно бисера расло је и крупњало. Љескало се и зрачило као некакво мало 
сунце. Седефна ружа обави га својим латицама, љубоморно га чувајући од свих. 
Било је то њено посебно мало чудо и није желела да га дели са другима, нити је 
више помишљала на одлазак из увале. Смешне су рибе са својим расправама о томе 
која је најлепша! Још смешнији је Свет корњача који расправља то питање. Она зна 
да је мало сунце скривено у њој – лепше од свих. Али, шта се то руих тиче?

Потајна гордост Седефне руже додавала је зрну бисера све блештавије и 
раскошније боје. Оно сада у себи није носило само нежни сјај Месеца, блесан Сунца, 
већ и преливање небеске дуге. Дубоко, на дну мора где зраци стижу тек у подне, 
Седефна ружа стече свој мир. Могла је тако да живи годину, сто година, читаву 
вечност. Нико јој више није био неопходан. Никога није тражила. Скоро и заборави 
на приче о цвећу и облацима, кад сенка нечијег тамног тела суну кроз воду, нечија је 
рука зграби, отрже с дна и понесе у висине.

Је ли прошао тренутак? Или је читаву вечност путовала? Није могла да одреди, кад 
се, наједном, размаче вода и Седефна ружа затвори очи од прејаке светлости сунца.

– Како је крупна! – чу нечији узвик и отвори очи. Ој, чуда! Као златна вртешка 
окретало је Сунце небо, гонили се облаци лакши од морске пене, растао слани 
дах мора и слатки мирис рузмариновог цвета. Све је блештало, све трептало 
блиставије и нежније но што је риба запамтила. Седефној ружи стаде дах. Али 
није било времена за дивљење Горњем свету: нечија рука грубо ју је држала, 
чупала јој утробу и раскидала плућа. Тако и до скривеног Ружиног блага дође.

– Гле, бисер! Лепотан! – узвикну човек, док су два туђа прста дизала увис 
тајну Седефне руже, а нечији узбуђени гласови зујали су јој око ушију. Једва је 
последњим погледом успела да обухвати сјај свога малог сунца, а већ јој се у 
испражњену љуштуру увуче слани морски ветар. Рибар однесе зрно бисера, а 
један дечак узе бачену шкољку, очисти је од песка и принесе уху.

Је ли то што је чуо био шум таласа? Прича о животу под морем? Дечак нежно 
поглади Седефну ружу, сакри је под кошуљу и потрча кући.

Читаву ноћ, затим, држао ју је прислоњену на ухо. Читаву ноћ лутала је 
небом бисерна кугла Месеца. Дечаку се чинило да у шуму шкољке слуша шум 
мора. Седефна ружа је веровала да то небом лута отета њена тајна. Више, све 
више пењао се Месец. Нежно, све нежније шумела је шкољка. А ујутро, сунце 
провири кроз прозор и виде како наслоњени једно на друго спавају дечак и 
шкољка. Иза склопљених очију пловио им је сјај бисерног зрна.

Море је било далеко и тихо. Само су се у увалици становници морског дна 
комешали питајући се где је Седефна ружа, док је у излогу најскупље продавнице 
града блистало зрно бисера. Људи су јатимице хрлили да га виде, али су само 
један дечак и један песник знали да то у излогу, у ствари, блешти једна чежња.
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У свету уметничког дела
Сети се приче „Небеска река“ Гроздане Олујић из Чаролије речи (читанке за 5. разред) 

и уочи сличност са бајком „Седефна ружа“. 
1. За чим су чезнуле јунакиње ових прича? Куда су желеле да отпутују? Због чега су 

туговале?
2. Ко је одустао од путовања? Шта је био узрок томе? 
3. У чему је Седефна ружа открила смисао свог постојања? 

1. Обележи у бајци „Седефна ружа“ она места која те подстичу на размишљање о 
животу, људима и односу човека и природе. 

2. Запази и објасни како се љубав, брижност и пожртвованост према драгим бићима 
испољавају у овим двема причама.

Реч водича

„Има један ветар који косу не растура
И гране не повија,
Него, само тако, дође однекуда
У нама једну мисао покрене
И зашуми, меко:
Да постоји нешто од нас сасвим далеко.“
 

(Стеван Раичковић, Далеко)

Занимљивости
„Прелепе сребрнасте боје унутар ове шкољке потичу од врло танких слојева чврстог 

минерала – седефа. Сваки слој одбија светлост, а одбијени зраци међусобно се слажу и 
праве боје. /.../ Боје које се виде зависе од угла под којим се гледају. Ако се глава помери, 
боја ће се променити, а могу и сасвим да нестану.“

 (Дејвид Барни, Свелос, одломак)
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Milovan Danojlić

Šljiva

Šljiva se budi krajem aprila,
Razvija široka, prebela krila,
Na kraju sela, uvrh goleti,
Ona se sprema da poleti.
– Al’ zaspi. Probudi se tek u junu, 
I oseti: krošnju, tešku i punu.
Klonule, povijene, grane se muče.
Krive se stabla, ko vo sred vuče.

U julu, plod se na zemlju sruši,
I šljivi ko da lakne na duši.
Odskoči krošnja uvis, ko da je
Pobegla iz zagušljive neke odaje.

Tako prespava jesen i zimu
Tiha, zagledana u daljinu.

U svetu umetničkog dela
1. Šta je tema pesme „Šljiva“? Objasni koja su osnovna obeležja opisanog pejzaža. Opiši ga sa 

što više pojedinosti.
2. Kako je rečima u pesmi oslikana smena godišnjih doba u prirodi? Podvuci epitete kojima 

se verno opisuje izgled krošnje u aprilu i junu. Kojom vrstom reči se to postiže? 
3. Pronađi mesta u pesmi u kojima je priroda oživljena. Kako je to postignuto? Objasni ulogu 

personifikacije u stihovima. 
4. Sa čim se šljiva poredi u junu? Opiši njen izgled u julu. Podvuci poređenje i objasni na koji 

način ovo stilsko izražajno sredstvo doprinosi bogatstvu pesničke slike.
5. Obrati pažnju na završetke stihova. Šta zapažaš? 
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Иво Андрић

Аска и вук

Сигурно постоји нешто чега се плашиш. Опиши како реагујеш у таквој ситуацији. На 
који начин успеш да потиснеш или савладаш страх? У овој причи сазнаћеш како је једна 
необична јунакиња игром савладала страх од смрти и пребродила опасност у којој се нашла.

Ово се десило у овчијем свету на Стрмим Ливадама. Кад је Аја, крупна овца 
тешког руна и округлих очију, ојагњила своје прво јагње, оно је изгледало као и сва 
остала новорођенчад: шака влажне вуне која почиње да кмечи. Било је женско. И 
било је сироче, јер је Аја управо тих дана изгубила мужа кога је много волела. То дете 
мајка је назвала Аска, налазећи да је то врло пристало име за будућу овцу-лепотицу.

Првих дана јагње је ишло за мајком, као и сва остала јагњад, али чим је стало да 
трчи на својим још крутим и необично издуженим ножицама, и да пасе самостално, 
одмах је почело да показује своју ћуд. Није се држало мајчина скута, није слушало 
њена дозивања ни куцање звона на овну претходнику, него је волело да лута 
путевима које је само налазило, да тражи одвојену пашу на удаљеним местима.

Мајка је опомињала своје иначе добро и лепо и паметно дете, обасипала га 
саветима и прекорима и предочавала му све опасности таквог владања у крају 
као што је њихов, где има увек понеки лукав и крволочан вук, коме чобани ништа 
не могу и који коље овце и њихову јагњад, нарочито кад се одвоје и залутају. 
Стрепела је Аја, и често се питала у кога се уметнуло ово њено дете, и то женско, 
да је овако својеглаво и немирно. На кога је да је, тек то шиљеже – тако у овчијем 
свету називају шипарице и дечаке – било је велика брига материна. У школи Аска 
је прилично учила и доста добро напредовала. Али кад год би мајка отишла да се 
распита за њене оцене и владање, учитељица је одговарала да је дете даровито и 
могло би да буде први ђак, само да није тако живо и расејано. Једино из фискултуре 
имало је стално одличну оцену.

Једног дана, кад је завршила са добрим успехом разред, Аска је стала пред мајку 
и изјавила да жели да учи балетску школу. Мајка се најпре одлучно одупирала. 
Наводила је многе разлоге, све један убедљивији од другог. Доказивала је да нико у 
њиховој породици није био друго до мирна овца домаћица. Уметност је, говорила је 
мајка, несигуран позив који нит храни нит брани онога ко му се ода. Пут уметности 
уопште је неизвестан, варљив и тежак, а игра је понајтежа и најварљивија од свих 
уметности, чак озлоглашена и опасна ствар. Тим путем није пошла ниједна овчица 
из добре куће. И све тако.

– Шта ће, најпосле, казати цео овај наш овчији свет кад чује да је моја ћерка 
пошла управо тим путем?

Тако је одговарала Аску њена брижна и добронамерна мајка. Али познајући 
нарав своје кћери, унапред је знала да се њеној жељи неће моћи дуго опирати. И 
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попустила је. Уписала је малу у овчију балетску школу, надајући се да ће тако можда 
донекле укротити њен урођени немир, иако су и овце и овнови из стада у већини 
осуђивали ту мајчину одлуку.

Не би се могло рећи да је Аја била равнодушна према замеркама и оговарањима 
оваца и овнова у тору и на паши, али мајка воли своје дете толико да уз њега заволи 
и оне његове особине које не одобрава у души. Мало-помало, мирила се овца-мајка 
са ћеркином жељом и почињала друкчије да гледа на ствар. Она се питала шта, 
на крају крајева, може бити ружно у уметности. А игра је најплеменитија од свих 
вештина, једина код које се служимо искључиво својим рођеним телом.

То мирење јој је било утолико лакше што је мала Аска заиста показивала 
много дара и воље за игру, и видно напредовала. А уз то, девојчица је била чедна 
и безазлена како се само пожелети може. Али своје чудне и опасне навике да лута 
далеко од овчијих пашњака и пландишта није могла да се ослободи никада. И 
једнога дана десило се оно чега се Аја увек прибојавала.

Аска је са одличним успехом завршила прву годину балетске школе и управо је 
требало да почне другу. Био је почетак јесени са још једним сунцем, које неприметно 
почиње да бледи, и топлим кратким кишама од којих се ствара радосна дуга изнад 
влажних и обасјаних предела. Аска је тога дана била нарочито ведра и живахна и – 
расејана. Занесена свежином дана и лепотом сочне траве, зашла је мало-помало све 
до ивице удаљене букове шуме, па чак и у њу. Ту је трава била, како се Аски чинило, 
нарочито сочна и што дубље у шуму, све сочнија. 

У шуми је било још млечне магле која се, као остатак неке чудне ноћне игре, 
повлачила пред сунцем. Бело и светло и тихо. Слаба видљивост и потпуна тишина 
стварале су зачаран предео у ком простор и даљина нису имали мере и у ком је време 
губило своје значење.

Аска је њушила старе нагнуте букве обрасле маховином која опија као прича о 
необичном доживљају, претрчавала светле зелене чистине, и чинило јој се да причи 
нема краја ни необичним доживљајима броја. И кад је била на једној од таквих 
чистина – нашла се одједном лице у лице са страшним вуком. Искусан, стар и 
дрзак, он се био привукао све до тих крајева у које иначе вукови у то доба године не 
силазе. Његово олињало крзно, зеленкасто и смеђе, омогућило му је да се изједначи 
са јесењим буквама и травом која почиње да вене.

Дивни предео, који је опијао и заносио Аску, дигао се одједном као танка и 
варљива завеса, а пред њом је стајао вук ужагрених очију, подвијена репа и као на 
смех малко искежених зуба, страшнији од свих мајчиних опомена. Крв се у Аски 
следила и ножице су под њом одрвенеле. Присећала се да треба да дозове своје, 
и отварала је уста, али гласа није било. Али смрт је пред њом била, невидљива а 
једина и свугдашња, грозна и невероватна у својој грозоти.
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Вук је направио полукруг око своје непомичне жртве, полаганим, меким ходом 
који претходи скоку. Изгледало је да са неверицом, уколико вукови познају неверицу, 
посматра шиљеже и да се са сумњом, јер за сумњу су вукови способни, и са страхом 
од замке пита како је овако младо, бело и лепо, могло залутати чак овамо и доћи му 
такорећи под зуб.

За жртву то су били неочекивани чудни тренуци, негде између самртног ужаса, 
у ком је већ била потонула, и незамисливе, крваве и коначне чињенице која се крије 
иза речи – смрт. То је већ премрлој Аски остављало нешто мало времена и тамо где 
је мислила да га више нема и не може бити, али тако мало да је то једва личило на 
време. То јој је дало снаге за покрет, али то није био покрет одбране, јер за њега није 
била способна. Последњи покрет могао је бити само – игра.

Тешко, као у мучном сну, девојчица је учинила први покрет, један од оних 
покрета који се вежбају уз „штанглу“ и који још и не личе на игру. Одмах затим је 
извела други, па трећи. Били су то скромни, убоги покрети на смрт осуђеног тела, 
али довољни да за који тренутак зауставе изненађеног вука. И када је једном почела, 
Аска их је низала један за другим, са ужасним осећањем да не сме стати, јер ако 
између једног и другог покрета буде само секунд размака, смрт може ући кроз ту 
пукотину. Изводила је „кораке“, оним редом којим их је учила у школи и као да чује 
оштри глас своје учитељице: „Један – и – два! Један – и – два – и три!“

Тако је ишло све редом. Све што је у току прве године могла да научи. Покрети 
су кратки, брзи, и не могу да испуне време што стоји непомично као празнина из 
које стално прети смрт. Прешла је и на фигуре које се у школи изводе без ослона, 
на средини сале. Али ту су њено знање и њене снаге били ограничени. Правилно и 
потпуно умела је да изведе две-три фигуре. И она их је изводила грозничаво. Једна, 
па друга, па трећа. И ту је био отприлике крај њеног знања и вештине. Морала је да 
понавља покрете, а бојала се да понављањем не изгубе од своје снаге и привлачности. 
И узалуд је настојала да се сети још нечега што би могла да изведе и чиме би затрпала 
понор који је чека на крају игре. Време пролази, вук још гледа и чека, али већ почиње 
да се приближава, а пред њом су немилосрдно затворена сва даља знања класичне 
игре, и глас учитељице постаје све тиши, губи се негде потпуно. Добро је послужило 
њено знање, али сад је и њему дошао крај. Знање изневерило, школа не уме ништа 
више да јој каже, а ваља живети и, да би се живело – играти.

И Аска је кренула у игру изнад школа и познатих правила, мимо свега што се учи и зна. 
Ко зна да ли је свет овај, откад постоји, видео оно што је тога дана видела 

скромна и безимена шума изнад Стрмих Ливада.
Преко зелених чистина, преко уских пролаза, између сивих и тешких букових 

дрвета, по глатком и смеђем ћилиму од лишћа које се годинама слаже једно на 
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друго, играла је овчица Аска, чиста, танка, ни још овца ни више јагње, а лака и 
покретна као бела врбова маца коју носи ветар, сивкаста кад би ушла у прамен 
танке магле, а светла, као изнутра обасјана, кад би се нашла на чистини преливеној 
сунцем. А за њом је, нечујним корацима и не одвајајући погледа од ње, ишао матори 
курјак, дугогодишњи и невидљиви крвник њеног стада.

Лукави, хладни и пословично опрезни вук, коме ни људи ни животиње нису 
могли ништа, био је најпре изненађен. То изненађење претварало се све више у 
чуђење и чудну, неодољиву радозналост. Испрва се присећао ко је и шта је, где се 
налази и шта треба да ради, и само је говорио сам себи: „Да се прво нагледам овог 
чуда невиђеног. Тако ћу од овог чудног шиљежета имати не само крв и месо него и 
његову необичну, смешну, луду и лудо забавну игру, какву курјачке очи још нису 
виделе. А његова крв и месо никад ми не гину, јер га могу оборити и заклати кад год 
хоћу, и учинићу то, али тек на свршетку игре, кад видим цело чудо до краја.“

Мислећи то, вук је ишао за овчицом, застајкујући кад она застане и опружајући 
корак кад она убрза ритам игре.

Аска није мислила ништа. Само је из свог младог тела, које је било саткано од 
чистих сокова животне радости и осуђено на неминовну смрт, извлачила неочекивану 
снагу и невероватну вештину и разноликост покрета. Знала је само једно: да живи и 
да ће живети док игра, и што боље игра. И играла је. То није више била игра, него чудо.

Тако се – ново чудо! – и вуково чуђење претварало све више у дивљење, ствар 
потпуно непознату у вучијем роду, јед кад би вукови могли да се ичем на свету диве, 
они не би били оно што су. А то непознато осећање дивљења обезнанило је вука 
толико да га је ова изгубљена овчица, мртва од страха од смрти, вукла за собом као 
да га води на невидљивој али чврстој узици, везаној за невидљиву алку која му је 
протурена кроз њушку.

Идући тако месечарски, не гледајући где стаје и не дајући себи више рачуна о 
правцу у ком иде, вук је једнако понављао сам у себи: „Крв и месо овог шиљежета 
никад ми не гину. Могу да га рашчеречим у сваком тренутку, кад ми се прохте. 
Него, да се нагледам чуда. Да видим још овај покрет, па још овај...“

И све тако, још овај, па још овај, и сваки је био заиста нов и узбудљив и 
обећавао идући, још узбудљивији. Промицале су, једна за другом, шумске чистине и 
сумрачни хладни ходници испод букава, застрти сувим лишћем.

Сто живота осећала је сада у себи мала Аска, а све њене снаге употребила је да 
продужи један једини, свој живот, који је била већ прегорела.

Ми и не знамо колике снаге и какве све могућности крије у себи свако живо 
створење. И не слутимо шта све умемо. Будемо и прођемо, а не сазнамо шта смо све 
могли бити и учинити. То се открива само у великим и изузетним тренуцима као што 
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су ови у којима Аска игра игру за свој већ изгубљени живот. Њено тело се више није 
замарало, а њена игра је сама из себе стварала нове снаге за нову игру. И Аска је играла. 
Изводила је све нове и нове фигуре, какве не познаје школа ниједног учитеља балета.

Кад би јој се учинило да се вук прибира и присећа ко је и шта је, она је појачавала 
брзину и смелост своје игре. Изводила је преко оборених дебала необичне скокове, 
који су вука нагонили на смех и на ново дивљење и изазивали у њему жељу да се 
понове. Скакала је на поваљене букве и на оном јастучићу од маховине која их 
покрива, стојећи само на стражњим ногама, правила од себе белу, веселу чигру која 
заслепљује очи гледаоца. Затим би усправљена, само на предњим ногама, претрчала 
ситним и све бржим корацима неку равну и још зелену површину међу дрветима. 
Кад би наишла на отворену стрмину, спустила би се стрмоглаво, опонашајући смелу 
скијашицу, низа стазу од глатког сувог лишћа, али тако брзо као кад неко палцем 
превуче бриљантан „глисандо“ преко клавијатуре: фууу-ит! А вук би се сасуљао за 
њом што брже може, само да не изгуби из вида ништа од игре. Још увек је понављао 
у себи да му, пре или после, крв и месо овог шиљежета не гину никад, само да види 
потпуно и до краја његову игру, али је то понављао сваки пут све краће и слабије, јер 
је у њему све више места заузимала игра и потискивала све остало. 

А ни време ни дужину пута нису мерили ни вук ни Аска. Она је живела а он је 
уживао.

Кад су чули болни мекет овце Аје и разабрали узнемиреност која је ишла од 
стада до стада, чобани су изабрали између себе двојицу младих и смелијих и послали 
их у шуму да потраже изгубљено непослушно шиљеже. Један од њих је имао само 
дрвену тољагу, али добру, а други је носио о рамену пушку, ако се тако може назвати 
оно нешто гараве каписларе. То је била славна старудија, јер се причало да је његов 
отац убио из ње, на самој огради свога тора, изгладнела вука. А и то, као све што се 
прича, ко зна како је било, и да ли је било или није. Свакако, то је било једино парче 
ватреног оружја на Стрмим Ливадама, и оно је служило више да подстакне храброст 
и самопоуздање код чобана, него што је било стварно опасно за вукове.

Дошли су до ивице шуме и ту су мало оклевали, питајући се у ком правцу да 
крену. Јер на шуми хиљаду улаза, а ко ће сагледати невидљиве трагове јагњећих 
папака. Пошли су по трагу зелене траве и добре паше, као најсигурнијем. Срећа их 
је послужила. Тек што су ушли мало дубље у шуму и испели се на малу узвисину, 
угледали су у дубини испред себе чудан призор. Стајали су и притајили се. Кроз 
дубок отвор у грању могли су непримећени да виде: у смелим а правилним 
пируетама овчица Аска прелази зелену чистину, а за њом, на одстојању од неколико 
корака, клипше олињали вук, и оборене њушке, сав у погледу, повлађује репом.

Неколико тренутака чобани су стајали као скамењени од чуда, али онда су се 
прибрали. Кад је Аска дошла до првих дрвета и ту нагло променила облик и ритам 
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игре, а вук се налазио још на чистини, окренут гледаоцима бочно, старији чобанин 
је скинуо пушку, нанишанио и опалио. Одјекнула је шума и полетело суво лишће 
заједно са ретким, уплашеним птицама.

На окрајку чистине десила се неочекивана ствар. Из свог прекинутог покрета 
као птица погођена у лету, пала је – Аска, а вук је као зелена сенка клиснуо у шуму.

Чобани су стрчали и на равном месту нашли онесвешћену Аску. Никакве повреде 
није било на њој, али је лежала у шумској трави као мртва. Иза вука је остао крвав траг.

Старији чобанин је напунио пушку, а млади је прихватио своју тољагу са обе 
руке, и тако су кренули за крвавим трагом. Ишли су споро и опрезно. Али није им 
требало много ићи. Рањени вук је имао снаге да бежи свега стотинак корака, док му 
је рана била још врућа, а онда се срушио у једном честару. Стражњи део тела био му 
је одузет, али је предњим ногама копао земљу, измахивао главом и кезио зубе. Лако 
су га дотукли.

Сунце је било тек прешло половину неба кад су се чобани вратили. Силазили 
су загаситим пашњацима, између стада и торова. Млади је везао курјака својом 
тканицом за стражње ноге и лако вукао низа страну његову крваву и издужену 
телесину. А старији је носио шиљеже. Пребацио га је, по чобанском обичају, себи 
око врата. Аскина лепа глава висила му је, као мртва, низа лево раме.
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У свету уметничког дела
1. Шта о Аски сазнајеш одмах на почетку приповетке? Како она доживљава свет који 

је окружује? По чему се разликује од својих вршњакиња? Шта покреће њене поступке? 
Опиши Аску.

2. Шта је о уметности и игри мислила Аја? Када је променила мишљење? Зашто је 
то учинила?

3. Упореди у каквом су односу слика природе и Аскино понашање. Каква се атмосфера 
дочарава описом пропланка у шуми?

4. Шта покреће развој догађаја у овој приповеци? На који начин се Аска борила за 
живот? Опиши њену игру. 

5. Уочи и истакни повезаност догађаја у овој причи. Када је коначно Аска опчинила 
вука? Како је то постигла? 

6. Вук у важним тренуцима одлуке размишља о својој жртви. Подвуци реченице које 
представљају његов унутрашњи монолог (неизречена размишљања лика). Које вукове 
особине при том долазе до изражаја?

Велика је била радост на Стрмим Ливадама. Било је честитања, граје и певања, и 
прекора и суза и потцикивања и веселог блејања без краја и конца.

Аска је дошла себи. Прибирала се споро, лежећи у трави непомична и скопнела, 
више слична баченом руну него живој овчици. Није осећала на себи здрава мишића 
ни жилице која није болела. Око ње је, сузна и пресрећна, ужурбано трчала њена 
мајка и купиле се овце и овнови као на чудо.

Аска је дуго боловала и споро се опорављала од страшног доживљаја, али су 
њена младост и воља за животом, мајчина добра нега, и опште саучешће свих 
становника Стрмих Ливада најпосле савладали болест. И Аска је оздравила и 
постала послушна ћерка и добра ученица, а с временом и првакиња балета на 
Стрмим Ливадама.

По свету се причало и писало и певало о том како је овчица Аска надиграла и 
преварила страшног вука. Аска сама није никад говорила о свом сусрету са звером 
ни о својој игри у шуми. Јер, о највећим и најтежим стварима свога живота нико не 
воли да говори. Тек кад је прошло неколико година и кад је у себи преболела своје 
тешко искуство, Аска је по својој замисли поставила чувени балет, који су критичари 
и публика називали Ира са смрћу, а који је Аска увек називала Ира за живо.

После је живела дуго и срећно, постала играчица светског гласа, и умрла у 
дубокој старости.

И данас, после толико година, игра се тај њен чувени балет у ком уметност и 
воља за отпором побеђују свако зло, па и саму смрт.
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Размисли о идејама изреченим у овој приповеци, протумачи њихово значење и изрази 
свој став о прочитаном:

1. Игра је најплеменитија од свих вештина, једина код које се служимо искључиво 
рођеним телом.

2. Ми и не знамо колике снаге и какве све могућности крије у себи свако живо 
створење. И не слутимо шта све умемо. 

3. Будемо и прођемо, а не сазнамо шта смо све могли бити и учинити. То се открива 
само у великим и изузетним тренуцима.

4. О највећим и најтежим стварима свога живота нико не воли да говори.
5. Уметност и воља за отпором побеђују свако зло, па и саму смрт.

Откривалица
Када се размишљање јунака представи у тексту у облику управног говора, такав облик 

излагања назива се унутрашњи монолог. Као на пример: Иући ако месечарски, не 
леајући е саје и не ајући себи више рачуна о правцу у ком ие, вук је јенако понављао 
сам у себи: „Крв и месо ово шиљежеа ника ми не ину. Моу а а рашчеречим у сваком 
ренуку, ка ми се рохе. Нео, а се налеам чуа. Да виим још овај окре, а 
још овај...“ 

Писац користи унутрашњи монолог да би приказао оно о чему ликови размишљају и 
како се осећају. 

А на почетку беше реч...
Подсети се из колико се делова (епизода које се надовезују једна на другу) састоји 

ова прича. Направи свој план за препричавање приповетке „Аска и вук“ у Раној свесци 
(стр. 46) и усмено је препричај поштујући редослед догађаја и истичући карактеристике 
ликова (Аске, вука, Аје).

Словарица, реченица, ризница
У овој приповеци догађаји се смењују поступно, по логичном редоследу збивања. 

Такво казивање, у којем се прати логичан развој догађаја, назива се хронолошко 
приповедање.
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Vilijem Sarojan

Leto lepog belca
(odlomak iz romana)

Jednoga od onih minulih dobrih dana kada sam imao devet godina i kada je svet bio 
pun veličanstvenosti kakve su se samo mogle zamisliti, i kada je život bio još čaroban i 
tajanstven san, moj rođak Murad, koga su svi osim mene smatrali ludim, dođe u četiri sata 
ujutru pred našu kuću i probudi me lupajući na prozor moje sobe.

– Arame – reče on.
Skočio sam iz kreveta i pogledao kroz prozor.
Još nije bilo svanulo, ali bilo je leto, i praskozorje koje se pomaljalo na horizontu 

davalo je dovoljno svetlosti da me uveri da ne sanjam.
Pomolio sam glavu kroz prozor i protrljao oči.
– Da – reče on na jermenskom. – To je konj. Ne sanjaš. Požuri ako hoćeš da jašeš.
Znao sam da se moj rođak Murad radovao životu više nego ma ko drugi koji je bilo 

kakvom greškom došao na svet, ali ovo je prevazišlo sva moja očekivanja.
Prvi razlog tome bio je što su moje najranije uspomene bile uspomene na konje, a 

moje prve čežnje bile su čežnje za jahanjem.
Zato je bilo divno.
Drugi razlog bio je u tome što smo bili siromašni.
Zbog toga nisam verovao svojim očima.
Mi smo bili siromašni. Nоvaca nismo imali. Celo naše pleme bilo je osiromašilo. Svaki 

ogranak porodice Garoglanijan živeo je u najneverovatnijoj i nаjsmešnijoj siromaštini na 
svetu. Niko nije mogao shvatiti, čak ni stariji iz porodice, na koji način smo mi ipak uvek 
dolazili do nešto malo novaca da kupimo hrane i napunimo svoje stomake. Najvažnije 
pri svemu tome bilo je da smo, pored svega toga, ipak bili čuveni po svom poštenju. 
Otprilike oko jedanaest vekova bili smo poznati po svom poštenju, čak i tada kada smo 
bili najbogatija porodica među ljudima, za koje smo mislili da predstavljaju ceo svet. 

Pre svega, bili smo ponositi, zatim pošteni i verovali smo u dobro i zlo. Niko od nas ne 
bi nikoga na svetu prevario, a kamoli pokrao.

Prema tome, iako sam mogao videti tako veličanstvenog konja, iako sam ga mogao 
tako omirisati, iako sam mogao slušati njegovo tako uzbudljivo disanje, ipak nisam mogao 
verovati da taj konj ima išta zajedničko sa mojim rođakom Muradom ili sa mnom, ili ma 
sa kojim od članova naše porodice – bilo u snu ili javi – zato što sam znao da ga moj rođak 
nije mogao kupiti, a pošto ga nije mogao kupiti, morao ga je ukrasti. Međutim, morao 
sam odbiti i samu pomisao da ga je on ukrao.

Nijedan član porodice Garoglanijan nije mogao biti lopov.
Iskolačio sam oči najpre na svog rođaka, a zatim na konja. Oboje je ozarivala blaga 

mirnoća i ćudljivost, što me je, s jedne strane, očaravalo, a, s druge, plašilo.
– Murade – rekoh – gde si ukrao tog konja?
– Skoči sa prozora – reče on – ako želiš da jašeš.
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Prema tome, ipak je bila istina. On je ukrao konja. To je bilo izvan svake sumnje. 
Došao je da me pozove da jašem ili da odbijem, prema izboru.

Ali, ipak, činilo mi se da ukrasti konja radi jahanja nije bilo isto što i ukrasti ma šta 
drugo, kao, na primer, novac. Koliko sam ja mogao prosuditi, možda to uopšte i nije bila 
krađa. Ukoliko je neko lud za konjima, kao što smo bili moj rođak Murad i ja, to nije bila 
nikakva krađa. Moglo bi se to smatrati krađom tek kada bismo kome ponudili konja na 
prodaju, što, naravno – to sam dobro znao – ne bismo nikada učinili.

– Pričekaj, samo da se obučem – rekoh.
– Dobro – reče on – samo požuri.
Uskočio sam u svoje odelo.
Survah se sa prozora dole u dvorište i skočih na konja koji se nalazio pozadi moga 

rođaka Murada. /.../
Svaka porodica nosi negde u sebi neku ludu žicu, a moj rođak Murad smatran je kao 

prirodni potomak te lude žice našega plemena. Pre njega bio je naš ujаk Kosrove, ljudina 
snažne glave, crne kose i najvećih brkova u San-Joakinskoj dolini, čovek preke naravi, vrlo 
razdražljiv i toliko nestrpljiv da je odmah svakoga prekidao u govoru sa „ne mari ništa, ne 
obraćaj na to pažnju“.

Bilo je sasvim svejedno što je ko i o čemu govorio. Jednom je njegov rođeni sin Arak 
pretrčao osam blokova kuća da bi stigao do berbernice, gde mu je otac doterivao brkove, 
kako bi mu javio da mu je kuća u plamenu. Taj čovek, Kosrove, pomerio se samo u stolici 
i promrmljao: „Ne mari ništa, ne obraćaj na to pažnju.“ Kada mu je berberin rekao: „Ali 
dečko reče, vaša kuća gori“, na to se Kosrove samo prodera: „Rekao sam ne mari ništa i 
dosta.“
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Moj rođak Murad smatran je za prirodnog potomka toga čoveka, iako je Muradov 
otac bio Zorab, koji je bio praktičan čovek i ništa više. Eto, tako je to bilo u našem 
plemenu. Čovek je morao biti otac sinovog tela, ali to nije ni u kom slučaju značilo da je 
on u isto vreme i otac njegove naravi. Raspodela raznih vrsta naravi u našem plemenu bila 
je od početka vrlo ćudljiva i lutalačka. /.../

Moj rođak Murad sjaha s konja.
– Jaši – reče.
Uzjahah i odjednom me obuze neki užasan strah. Konj se nije makao.
– Udari ga u mišić – reče moj rođak Murad – šta čekaš? Znaš da ga moramo vratiti pre 

nego što se iko živ probudi i izađe iz kuće.
Udarih konja u slabine. Još jednom se prope i zarza. Tada poče da juri. Ja nisam znao 

šta da činim. Umesto da potrči preko polja ka jarku za navodnjavanje, konj jurnu putem 
nadole prema vinogradima Dikrana Halabijana, gde je počeo da skače preko loza. Konj je 
preskočio sedam loza pre nego što sam pao s njega. Zatim odjuri dalje.

Moj rođak Murad dotrča putem.
– Ništa mi nije stalo do tebe – viknu on – ali moramo doći do konja. Ti idi onim 

putem, a ja ću ovuda. Ako ga uhvatiš, budi dobar prema njemu. Ja ću biti u blizini.
Ja produžih dole putem, a moj rođak Murad pođe preko polja ka jarku za navodnjavanje.
Trebalo mu je više od pola sata dok je pronašao konja i dok ga je doterao.
– U redu – reče on – penji se. Sada je ceo svet već ustao.
– Šta ćemo sada? – upitah.
– Znam jedno mesto – reče.
– Koliko ima vremena otkako si ukrao ovog konja? – upitah.
Meni odjednom bi jasno da je on jutrom izjahivao već duže vremena, a da je tog jutra 

došao po mene samo zato što je znao koliko sam čeznuo za jahanjem.
– Ko govori o krađi konja? – reče on.
– Dobro, rekoh ja – koliko ima kako izjahuješ svakog jutra?
– Nikada pre ovog jutra nisam – reče on.
– Govoriš li istinu? – upitah.
– Razume se da ne govorim – reče on – ali ako stvar dođe na videlo, bar da znaš šta ćeš 

reći. Ne bih hteo da obojica ispadnemo lažovi. Sve što ti znaš, to je da smo danas počeli da 
jašemo.

– U redu, rekoh. /.../
To popodne moj ujak Kosrove svrati nama na kafu i cigarete. Sedeo je u gostinskoj 

sobi, srčući i pušeći, sećajući se starog kraja. Tada dođe još jedan gost, farmer Džon Bajro, 
Asirac, koji je iz dosade naučio da govori jermenski. Moja majka donese gostu kafu i 
duvan i on je zavio cigaretu, počeo da srče kafu i da puši, i najzad, uzdahnuvši tužno, reče:

– Moga belca, koga su mi prošlog meseca ukrali, još uvek nema. Ne mogu to da razumem.
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Moj ujak Kosrove postade vrlo razdražljiv i dreknu:
– Ne mari ništa. Šta znači izgubiti jednog konja? Zar mi svi nismo izgubili domovinu? 

Šta znači to kukanje za jednim konjem?
– Možda je to svejedno za vas koji stanujete u gradu da tako govorite – reče Džon 

Bajro – ali šta ću ja s mojim čezama? Šta će mi čeze bez konja?
– Nemoj da obraćaš pažnju na to – zaurla moj ujak Kosrove.
– Pešačio sam deset milja dok sam došao dovde – reče Džon Bajro.
– Pa zašto imaš noge? – razdera se moj ujak Kosrove.
– Boli me leva noga – reče farmer.
– Ne obraćaj pažnju na to – zagrme moj ujak Kosrove.
– Taj konj me košta šezdeset dolara – reče farmer.
– Pljujem ja na novac – reče moj ujak Kosrove.
On ustade i šunjajući se napusti kuću, zalupivši za sobom gvozdenu kapiju. Moja 

majka je objašnjavala:
– On ima dobro srce – reče ona. – On jednostavno čezne za domovinom, a takva je ljudina.
Kada je farmer izašao, ja otrčah preko, do kuće moga rođaka Murada. On je sedeo pod 

breskvom, pokušavajući da namesti povređeno krilo jednog crvendaća, koji nije mogao da 
leti. Razgovarao je s pticom.

– Šta je? – reče on.
– Farmer Džon Bajro bio je kod nas. Posetio nas je – rekoh ja. – Hteo je svoga konja. 

Ti ga držiš već mesec dana. Moraš mi obećati da ga nećeš vratiti dok ne naučim da jašem.
– Treba ti godina dana da naučiš jahati – reče moj rođak Murad.
– Možemo držati konja godinu dana – rekoh ja.
Moj rođak Murad skoči.
– Šta – prodera se on. – Valjda nećeš da nagovoriš jednog člana porodice Garoglanijan 

da krade? Konj se mora vratiti pravom vlasniku.
– Kada? – upitah.
– Najdalje za šest meseci – reče on.
On baci pticu u vazduh. Ptica je uz velike napore pokušala da leti, ali je dvaput pala. 

Najzad ipak odlete, pravo i visoko.
Pune dve nedelje, rano svakog jutra, moj rođak Murad i ja izvodili smo konja iz staje 

napuštenog vinograda, gde smo ga sakrivali, jahali smo, i kad bi god došao red na mene 
da jašem, konj bi preskočio loze i nisko drveće, zbacio bi me i pobegao. Uprkos svemu 
tome, ja sam se nadao da ću naučiti da jašem kao što jaše moj rođak Murad.

Jednog jutra, kada smo bili na putu koji je vodio u napušteni Fetvadžijanov vinograd, 
jašući, naiđosmo na farmera Džona Bajroa, koji je išao prema varoši.

– Pusti mene da govorim – reče moj rođak Murad – ja imam načina sa farmerima.
Farmer je vrlo požudno posmatrao konja.
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– Dobro jutro, sinovi mojih prijatelja – reče on. – A kako se zove vaš konj?
– Moje srce – reče moj rođak Murad na jermenskom.
– Lepo ime – reče Džon Bajro – za lepog konja. Mogao bi se zakleti da je to konj koga 

su mi ukrali pre nekoliko nedelja. Mogu li da mu pogledam u zube?
– Naravno – reče Murad.
Farmer je posmatrao konju zube.
– Zub po zub – reče on – zakleo bih se da je to moj konj da ne poznajem vaše roditelje. 

Nadaleko čuveno poštenje mi je dobro poznato. Ali ovaj konj mora da je blizanac sa 
mojim konjem. Pokvaren čovek bi verovao više očima nego srcu. Zbogom, moji mladi 
prijatelji.

– Zbogom, Džone Bajro – reče moj rođak Murad.
Rano idućeg dana odvedosmo konja u vinograd Džona Bajroa i uvedosmo ga u štalu. 

Psi su išli za nama sa svih strana, ali nisu ni pisnuli.
– Psi – šapnuo sam rođaku Muradu – mislio sam da će lajati.
– Oni bi lajali na svakog drugog – reče on. – Znam da postupam sa psima.
Moj rođak Murad obgrli konja, priljubi svoj nos uz njegove nozdrve, tiho ga potapša, i 

tada odosmo.
Tog istog popodneva dođe Džon Bajro sa svojim čezama u našu kuću i pokaza mojoj 

majci konja koji mu je bio ukraden i vraćen.
– Ne znam šta da mislim – reče on. – Konj je jači nego što je ikada bio. I mnogo življi, 

takođe. Hvala ti, bože.
Moj ujak Kosrove, koji je bio u gostinskoj sobi, naljuti se i dreknu:
– Tiho, čoveče, tiho. Tvoj konj je vraćen, ne obraćaj pažnju na to. 
 (preveo sa engleskog jezika Radivoj Dinić)
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U svetu umetničkog dela
1. U navedenom odlomku pripovedačeva pažnja je usredsređena na likove. Iz razgovora koji 

vode Aram i Murad mogu se otkriti njihova osećanja i skrivene želje. Kako Murad doživljava svet 
koji ga okružuje? Šta on voli? Zbog čega je ukrao konja? Opiši kako se Murad odnosi prema konju 
i ostalim životinjama. 

2. Kako je Aram reagovao kada je saznao šta je Murad uradio? Šta je zamolio Murada? O 
čemu je Aram maštao? Za čim je čeznuo? 

3. Po čemu je bila čuvena porodica Garoglanijan? Pronađi i podvuci u tekstu rečenicu u 
kojoj se opisuju fizički izgled i narav (portret) ujaka Kosroveа. Na osnovu kojih detalja se može 
zaključiti da je on nepristupačna i povučena osoba? Šta ga muči?

1. Šta misliš o Muradovom i Aramovom postupku? Razmisli da li je Džon Bajro znao da su 
oni ukrali njegovog konja. Zašto to nije nikome rekao? Na koji način im se zahvalio?

2. Kakav je tvoj odnos prema krađi? Kako bi ti postupio/-la da si na Aramovom, Muradovom 
i Džonovom mestu? 

3. Da li ti se nekada desilo da nešto „namerno pozajmiš“? Ako jeste, šta te je na to podstaklo? 
Na koji način ti je ukazano da tvoj postupak nije ispravan?

A na početku beše reč...
Opiši usmeno svoj fizički izgled, držanje i ponašanje. Predstavi sebe realno, trudeći se da 

opišeš karakteristične detalje. Nakon toga u Radnoj svesci na strani 68 napiši u vidu sastava svoj 
autoportret.

Domaći zadatak
Neka ova priča bude povod da u Radnoj svesci na strani 64 zabeležiš značajne pojedinosti 

iz svog života. Seti se važnih događaja iz detinjstva, opiši svoja interesovanja, popuni porodično 
stablo i navedi najvažnije autobiografske podatke.
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Петар Кочић

Јаблан

Надметање животиња и људи постоји одувек (нпр. трка коња, борба паса, 
гладијаторске игре, борба са биковима и слично). У време аустроугарске окупације Босне и 
Херцеговине приређиване су борбе бикова. Пред тобом је прича о једној таквој борби. 

стрњиште (стрниште) – 
њива с остацима стабљика 
покошеног жита

грахораст – сивкастоплав

прамичак – прамен косе

бак – бик

половити – делити

цијелој – целој

околица – околина

смио – смео

презирати – мрзети

шјутра – сутра

њежно – нежно

ђоја – тобоже, као бајаги

нијеси – ниси 

бости – борити се 
роговима

Преображење –
хришћански верски 
празник, прославља се  
19. августа

долигати – певати 
на чобански начин, 
дрхтавим гласом

студено – хладно

Одавно се ухватио сумрак. 
На стрњишту испод села, у једној забрдици, скупио се 

Лујо сав под хаљину. Само му вири пјегаво лице с крупним, 
грахорастим очима и неколико прамичака жућкасте косе, 
расуте по челу. Пред њим на неколико корака пасе Јаблан.

Сваке вечери, откад су настале врућине, до неко доба ноћи 
напаса Лујо свог Јаблана. Пази га као очи у глави. Два пута га 
на недељу соли. И ужину с њиме полови. Воли он Јаблана, јер 
је Јаблан најјачи бак у цијелој околици. Лујо се поноси. Остале 
говедаре и њихове бакове подношљиво презире. Усред гробља 
смио би он ноћити кад је Јаблан с њиме.

– Само шјутра! – трже се Лујо као из сна, збаци са себе 
хаљиницу, а очи му сијевнуше од узбуђења. Устаде, приђе баку, 
па га стаде миловати, мазити и тепати му:

– Добро се ти, Јабо, наруцај. Руцај, бате, колико ти дуса 
подноси... Само шјутра! Рођени мој, мили мој, драги мој Јабо – 
само шјутра!

У Лујином промуклом гласићу дрхтало је меко, њежно 
преклињање. Бак махну по навици репом, па га ухвати мало по 
образу.

– Зар мене, Јабо? – пита га пријекорно. – Сад ћу ја плакати.
Он се мало одмаче у страну, па као ђоја заплака. Јаблан 

диже главу.
– Није, није, Јабо! Шалим се ја. Нијеси ти мене ударио... Е, 

немој се, оца му, одма’ за свашта љутити! Де, да се пољубимо!
Пољубише се. Лујо огрну хаљиницу, па се опет спусти на 

влажну траву, да сања о сјутрашњем дану.
Сјутра ће се његов Јаблан бости с царским баком. У њему 

већ одавно букти, пламти жеља: да се Јаблан и с Рудоњом 
пободе. Преклињао је кнеза да му испуни жељу. И старији људи 
су молили кнеза.
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– Ма, људи моји, није то тако лако – царски је во! Него, ја ћу бацити молбу. 
Одреди ли царство да се боду, добро и јест – не браним ни ја; не одреди ли – није 
ништа ни било! Је ли тако, браћо?

– Тако је, кнеже. Само ’ајде по реду, па се не бој! 
Молба је бачена, одговор је кнезу дошао: дозвољава се. Сјутра је Преображење, а 

уједно и царски дан. Сјутра ће се код кнежеве куће огледати Јаблан и Рудоња.
О томе Лујо будан сања. Час види како је Јаблан пао, како убоден издише; 

час, опет, како је надбо Рудоњу, па поносито стоји на мејдану. Чује како Јаблан 
громовито риче, а брда одјекују. Он долига:

Воло-лиге, доло-лиге
Јаче моје мило баче
од те ваше јадне краве!
Ћа, кравуљо, нагрдуљо!
Нагрдим ти говедара
и у кући кућаницу
и на струзи стругарицу

– Јабо, је ли теби студено? – чу се Лујо испод хаљинице.
Јаблан пасе. Шути, ништа не одговара. Он устаде, помилова га, извуче из стога два 

снопа зоби, метну пред бака, па леже крај њег’. Послије дугог полусанљивог, дрхтавог 
трзања превари га сан. Кад Јаблан поједе жито, леже и он код свог доброг друга.

Дуга, страховита тишина. Влажна свјежина шири се кроз ноћ. Млак вјетар 
подухива преко кућâ, што се у полукружном, непрекидном низу протежу испод 
планине. Кровови, обрасли маховином, једва се распознају према мјесечини, од 
зелених шљивика, кроз које стрше. Само се гдјегдје бјеласка нов кров. Село спава 
мирно, слатко, као једро, здраво и осорно планинче када га мати подоји и уљуља.

✳✳✳
Сунце се лагано помаљало иза планинских врхунаца, који још уморно почиваху 

у прозрачном јутарњем сумраку. Један тренутак – па се све обли у бјеличастој 
свјетлости! Све трепти, прелива се! Само тамо, далеко испод планина у присојима, 
трепери магличасто, тиморно плаветнило. Све се диже, буди, све се пуши као врућа 
крв, одише снагом, свјежином.

– О, свануло већ! – протегну се Лујо, протра очи и погледа око себе. – Јабо, бате, 
што ме нијеси пробудио?

Петар Кочић

Јаблан
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Јаблан је рано, врло рано устао и добро се напасао. Драго 
бијаше Луји кад видје како су у Јаблана трбуси забрекли.

– Е, кад си се тако, бате, наруцô, ето ти, па мало ’нако 
заслади! – вели весело Лујо, па баци пред бака неколико 
снопова зоби.

Јаблан поједе. Кренуше кнежевој кући.
Вране пролијећу из околних шумарака и падају на кукурузе, 

који су се истом почели зрнати. Чувари хајкају! Страшила на 
оградама око кукуруза лепршају се. Сермија се изгони на пашу. 
Вика, довикивање на све стране.

Лујо иде замишљено за Јабланом. Удубио се у мисли – не 
чује он те галаме, тог живота који се око њега шири. Он мисли 
о Јаблану и мејдану.

Врцну се, као да се нешто досјети. Растеже педаљ, па поче 
мерити штап: 

– ’Оће Јабо надбости – неће! ’оће – неће; ’оће – неће; ’оће! – 
викну Лујо, а очи му засвјетлише од превелике радости.

Од радости стаде љубити и грлити бака.
Је л’ де, да ћеш ти њега надбости? Нека је он царски! 

Свеједно је то мом милом, драгом, рођеном Јаби. Је ли тако? Де, 
кази своме Јуји – поче му се безазлено улагивати.

У разговору са Јабланом стиже Лујо кнежевој кући, гдје се 
бијаше доста свијета искупило. Светац је, не ради се, па дошли 
људи да мало пробјеседе, а као планинцима мило им је гледати 
и кад се бакови боду.

Луји се стеже срце кад угледа Рудоњу. Учини му се страшан 
и голем; и дебљи и већи од Јаблана.

– Јабо, бате, ако данас платиш главом, не зажали на ме! – 
уздахну Лујо, припи се уз вола, па поче опет, кријући од људи 
мјерити штап. Изиђе да ће Јаблан надбости! Разведри му се лице.

– Јеси ли се уплашио, мали?
– Ти се, синко, ништа не бој. Твој је бак стари мејданџија – 

соколи га један чичица.
– Не бојим се ја, вала, ништа! – вели Лујо поуздано.
– Богме ћеш ти, малишане, и јаукнути кад Рудоња исуче 

Јаблану цријева – застрашава га пољар. – А и јест ми млого додијô. 

присој – место 
окренуто сунцу

тиморина – измаглица

протра – протрља 
рукама

забрекли – надувени, 
пуни 

’нако – онако

зоб – овас, жито којим 
се хране коњи

пролијећу – пролећу

хајкати – терати, 
гонити 

сермија – стока

мејдан – битка

врцнути се – тргнути се

’оће – хоће

голем – огроман

мејданџија – борац

соколити – храбрити

исукати – извући

застрашавати – 
плашити

млого – много

букати – испуштати 
дубок глас
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– Е, то ћемо, пољаре, истом виђети! – смије му се пркосно, заједљиво Лујо.
– Маните се, људи, празна разговора! На страну дјеца и жене! – викну кнез 

оштро, готово званично. 
– Поведите бакове на ону раван ниже плота!
Изведоше их. Околи свијет са свију страна. Бакови се почеше њушкати, као да се 

упознају.
– Трке, Јаблан!
– Трке, Рудоњ’!
Бакови стадоше букати, копати предњим ногама, заносити се, ребрити, док 

силно не грунуше рогови о рогове. Стоји прасак, лом! Земља се круни, угиба се под 
њима.

Лујо дрхће, стрепи. Сваки му се живац разиграо. Избечио крупне грахорасте 
очи, не трепће. Сваки покрет прати; сваки удар одјекне у разиграном срцу. Стиснуо 
се, погнуо се – помогао би Јаблану, да може. Засјенише му се очи. Само назире како 
се нешто пред њим врти, вијуга, угиба.

Рудоња насрну свом силом.
– Поду’вати га, Јабо! – викну Лујо као изван себе.
Јаблан, стари, лукави мејданџија, посрну као ђоја на десно кољено предње ноге, 

па подухвати Рудоњу испод врата.
– Не дајте, људи, нагрди вола! – узвикну преплашено кнез.
Испод врата Рудоњина шикну велики млаз крви. Лујо задолига. Јаблан стоји 

поносито на мејдану и риче, а планински врхунци силно – силно одјекују.

У свету уметничког дела
1. Како је испољено пријатељство између дечака и бика? Како се Лујо опходи према 

Јаблану? Шта таквим својим поступањем показује?
2. Због чега дечак жели да се Јаблан и Рудоња надмећу? Ко то још жели? 
3. Шта дечак све проживљава у ноћи уочи борбе? На које све начине показује да стрепи 

за Јаблана? Како доживљава мегдан?
4. Кога бодри окупљени народ? На чијој страни су кнез и пољар? Ко је победио? Које 

способности су му помогле да савлада надмоћнијег противника? Због чега је Јабланова 
победа била значајна Луји и окупљеном народу?

Домаћи задатак
Обнови облике казивања у Раној свесци на страни 59.
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Stevan Raičković

Bajka o dečaku i Mesecu

Mnoga su se čudesa dešavala na Zemlji, svega su se ljudi na njoj dosetili, pa se neki 
popeše i na Mesec.

Za tili čas, krenu i ova priča od uva do uva i obigra celu kuglu. Jednoga dana, stiže i u 
planinsko selo sa devet kuća, u koje bi retko kad zalutali gost banuo, a kamoli kakva vest 
izdaleka. Kao da si u jedno uvo rekao, za tren oka uđe ova priča u svih devet kuća. Neki 
u nju poverovaše, neki odmahnuše glavom, ali se i jedni i drugi ubrzo latiše svoga posla. 
Prevrtali su ašovima zemlju, ukucavali poneki ekser u grede, donosili vodu u testijama.

Jedino se dečak iz sedme kuće, okružene velikim voćnjakom, najduže zamisli nad 
ovom pričom.

Bio je to dečak nejakog sastava, plavokos, gotovo providnih ušiju. I do sada se često 
skrivao u dnu dvorišta i mislio neku svoju misao, ali od ovoga časa, poče tamo i po čitave 
dane da boravi. U vreme, kad bi se iza jedne planine gubilo Sunce, a iznad druge pomaljao 
Mesec, dečak je upirao oči u njegov beličast krug ucrtan u zagasitom nebu. Gledajući ne-
tremice u njegovu svetlu površinu, otkrivao je po njoj neke blage, jedva primetne mrlje. I 
što je duže zurio u njih, sve više su mu ličile na tragove stopa, a ona priča koju je nedavno 
čuo, postajala mu je sve istinitija, a Mesec sve bliži.

Jedva bi ga u noć, iz kuće, dozvali na počinak.
Dečak je tada ostavljao Mesec na nebu, visoko nad crnom planinom, ali čim bi u kući 

zaspao, vraćao mu se taj isti Mesec u san.
Jednom, oko ponoći, dok se u snu okretao, zašušta malo jače nova i krta, još neulegla 

slama na kojoj je ležao. Dečak se od tog šuma trže iz sna i otvori oči. Kao nikada dotad, 
kroz maleno okno u zidu probijao se u sobu bleštavi sjaj mesečine i osvetljavao, gotovo jače 
nego po danu, oskudnu drvenariju oko postelje. Diže se polako sa slamarice koja je šuštala 
i dovuče se tihim, bosim korakom, do okna. Široko otvorenih zenica, osluškujući svoje srce 
u grudima, koje je udaralo o rebra kao detlić o deblo, posmatrao je belu Mesečevu kuglu. 
Ovoga puta, bila mu je skoro na dohvatu, sasvim nisko, u granama najbliže voćke u dvorištu.

Da ne razbudi ukućane, dečak se nečujno izvuče kroz otvoreni prozor i potrča prema 
granama dunje. U njima je kao ogroman, sazreli plod, visio Mesec. Uspuza se uz stablo, ali 
tek sa njegovog vrha primeti da se Mesec nečujno pomerio u grane jedne druge voćke, u 
dno dvorišta. Onda dečak brzo i tiho potrča prema njoj, ali se Mesec još brže i tiše udalji 
i sa tog mesta. Zaustavi se sada u vrhu ograde, na kojoj se već danima žuteo ili belasao i 
poneki dulek, naboden na kolje.

Dečaku se i Mesec pričini kao ogroman dulek.
Potrča prema kolju, s nadom da će se ovoga puta i on, napokon, popeti na Mesec. Ali 

kako se približavao ogradi, Mesec je sve više grabio livadom i bivao dalji.
Tako je to trajalo čitave noći...
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Da je iz sela sa devet kuća bar neko bio budan, posmatrao bi najčudesniji prizor koji se 
zbio u ovom zabačenom predelu:

Kao veliki, svetli točak, peo se Mesec uz obronak planine.
Izgledalo je kao da ga je neki nevidljivi konj vukao ili naš dečak terao nevidljivim 

štapom.

U svetu umetničkog dela
1. Seti se pripovetke „Pohod na Mjesec“ Branka Ćopića iz petog razreda i uporedi je sa 

„Bajkom o dečaku i Mesecu“ Stevana Raičkovića.
2. Opiši izgled dečaka. Obrati pažnju na njegovo ponašanje. Po čemu se on razlikovao od 

drugih stanovnika planinskog sela? Kako je provodio slobodno vreme? Objasni zašto ga zaokuplja 
Mesec.

3. Pronađi i podvuci u tekstu stilske figure kojima su predstavljene lepote i čari мesečine. 
Navedi fantastične elemente koje otkrivaš. U kom licu je ispripovedana ova priča?

4. Kako se završava „Bajka o dečaku i Mesecu“? A kako bi trebalo da se završi da je zaista 
bajka? 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ОБЛИЦИ КАЗИВАњА

1. ОПИСИВАњЕ
(ДЕСКРИПЦИЈА)

2. ПРИПОВЕДАњЕ
(НАРАЦИЈА)

а) опис лика 
(портрет)

б) опис природе
(пејзаж)

а) приповедање у 
првом лицу 
(приповедач говори о 
себи)

б) приповедање у 
трећем лицу
(приповедач говори о 
некоме другом)

в) опис 
унутрашњости 
просторије

г) опис 
спољашњости 
просторије, 
насеља, 
панораме града

в) хронолошко 
приповедање

(приповедање по 
реду)

г) ретроспективно 
приповедање

(приповедање по 
сећању: од садашњости 
према прошлости)

3. МОНОЛОГ
(разговор лика са самим собом)

4. ДИЈАЛОГ
(разговор ликова међу собом)

5. УНУТРАШЊИ МОНОЛОГ
(забележено размишљање лика)

6. ПОЛИЛОГ
(разговор више ликова истовремено)

Домаћи задатак
Нека ти ова табела послужи као подсетник за склапање слагалице у Раној свесци на 

страни 57. 
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Они су писали за нас
Андрић, Иво (1892–1975), сматра се најзначајнијим српским књижевником XX века. Основну 
школу и гимназију завршио је у Вишеграду и Сарајеву, а студије историје и књижевности у Грацу. 
Био је дипломата и од 1921. до 1941. године радио је у представништвима у Риму, Букурешту, Грацу, 
Паризу и Берлину. У својим делима спајао је историју, мит, легенду и модернистичку поетику. 
Добио је Нобелову награду за књижевност 1961. године за роман На Дрини ћуприја. Објавио је 
књиге: Ex ponto, Немири, Пут Алије Ђерзелеза, Приповетке, Нове приповетке, Панорама, Лица. 
Најпознатији романи: На Дрини ћуприја (1945), Травничка хроника (1945), Госпођица (1945) и 
Проклета авлија (1954).
Антић, Мирослав (1932–1986), српски песник, драмски писац, новинар и позоришни редитељ. 
Писао је за децу и младе. Објавио је збирке песама: Насмејани свет (1955), Плави чуперак (1965), 
Последња бајка (1965), Шашава књига (1972), Гарави сокак (1973), Птице из шуме (1979), Друга 
страна ветра (1979) и друге. 
Бредбери, Реј (1920), савремени амерички писац. Аутор прича научнофантастичне садржине. У 
његовим новелама има фантазије, мистерије и хорора. Објавио је књиге: Марсовске хронике (1947), 
Фаренхајт 451 (1953), Маслачково вино (1957), Лек за меланхолију (1959), С је за свемир (1966), 
Сећање на убиство (1984), Зелене сенке, бели кит (1992), Пси верују да је сваки дан Божић (1997), 
Повратак (2006), Сада и заувек (2007).
Веселиновић, Јанко (1862–1905), српски приповедач који је живео и стварао у епохи реализма. 
Завршио је основну школу у Глоговцу, а потом четири разреда гимназије у Шапцу. У Београду је 
уписао учитељску школу коју није завршио јер је на крају године пао на испиту из српског језика. 
Запослио се као учитељ у селу Свилеуви и почео да пише приче о животу људи са села. Своју 
прву приповетку Како је постао кајишарлук написао је 1886. године. Био је коректор у Државној 
штампарији у Београду и помоћник драматурга у Народном позоришту. Писао је приповетке које је 
објављивао у часописима, као и роман Хајдук Станко (1895). Значајна дела: Слике из сеоског живота 
(1888), Слике из учитељског живота (1890), Сироче (1892), Сељанка (1893), Од срца срцу (1893), Хајдук 
Станко (1895), Стари познаници (1896), Мале приче (1902), Кумова клетва (1904).
Данојлић, Милован (1937), српски песник и прозни писац. Објавио је неколико књига за децу: 
Како спавају трамваји (1959), Фуруница јогуница (1969), Чудноват дан (1971), сликовнице Коњи и 
Птице (1972), као и Тајна кокошке Лепосаве (1979), Како спава пољски миш (1980).
Дучић, Јован (1872–1943), један од најзначајнијих српских песника прве половине XX века, есејиста 
и путописац. Студирао је на Филозофско-социолошком факултету у Женеви. Од 1907. био је у 
дипломатској служби на разним дужностима (Цариград, Софија, Атина, Женева, Каиро, Рим, 
Букурешт и Лисабон). Од 1941. године живео је у САД. Збирке песама: Пјесме (1901), Песме (1908), 
Плаве легенде (песме у прози, 1908). Објавио је путописе Градови и химере, као и књигу рефлексивних 
записа Благо цара Радована.
Ерић, Добрица (1936), савремени српски песник за децу и одрасле. Објавио је више књига за децу: 
Свет у сунцокрету (1959), Излазак из сунцокрета (1964), Славуј и сунце (1968), Огрлица од грлица 
(1969), Фрула златокрила (1972), Торта са пет спратова (1973), Река с ружом римована (1976), 
Долина сунцокрета (1978), Цар пчелар (1981), Од ратара до златара (1982). Написао је поему 
Вашар у Тополи (1966). 
Илић, Војислав (1860–1894), једини значајни песник српског реализма. У поезију је унео нове теме, 
мотиве и песничке слике. За живота је објавио три збирке песама: Песме (1887, 1889, 1892). Значајне 
лирске песме: Сиво, суморно небо, Грм, Вече, Зимско јутро, Свети Сава. 
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Јанковић, Велмар Светлана (1933), савремени српски прозни и драмски писац, есејиста. Пише о 
Београду и судбинама људи у историји града. Књиге приповедака: Дорћол – називи улица, Врачар, 
Гласови и романи: Ожиљак, Лагум, Бездно, Нигдина и Востаније. Пише и прозу за децу: Књига за 
Марка и Очаране наочаре.
Јакшић, Ђура (1832–1878), велики српски песник, приповедач, драмски писац и сликар који 
је стварао у епохи романтизма. Студирао је сликарство у Бечу. Био је учитељ у унутрашњости 
Србије, наставник цртања у Крагујевцу, Пожаревцу и Јагодини и коректор у Државној штампарији 
у Београду. Значајне лирске песме: На Липару, Поноћ, Отаџбина и друге. Објавио је: Песме (1873), 
Приповетке I–IV (1876–1878), три романтичарске драме Сеоба Србаља (1863), Јелисавета, кнегиња 
црногорска (1868) и Станоје Главаш (1878). 
Јесењин, Сергеј Александрович (1895–1925), руски песник који је стварао у првим деценијама 
XX века. Сликовито је описао природу и живот на селу. Природа је у његовим песмама оживљена 
бројним стилским фигурама. Песник разговара са природом и исповеда јој се. Значајне књиге: 
Исповест мангупа (1920), Кафанска Москва (1923), Писма матери (1924).
Јовановић, Јован, Змај (1833–1904), велики песник српског романтизма, преводилац, по 
професији лекар, уредник књижевних листова. Писао је поезију за децу, сматрајући да дечји свет 
заслужује више пажње него што му се поклања. У предговору књиге Наивности и досетке из 
дечијег света записао је: „Благо народима где поједини људи (иако нису учитељи по позиву свом) 
могу свој цео живот посветити деци, проучавању природе и душе њихове, друговању са децом 
у корист њихову, бризи о напретку њиховом!“ Песме за децу објављене су у збиркама: Чика Јова 
српској деци (1890) и Чика Јова српској омладини. Највеће уметничке домете Змај је остварио у 
збиркама песама Ђулићи (1864) и Ђулићи увеоци (1882).
Караџић, Стефановић, Вук (1787–1864), реформатор српског језика и правописа, сакупљач 
народних умотворина и приповедач. Написао је неколико дела о историјским догађајима и 
људима из Првог српског устанка. Међу најпознатија дела устаничке прозе убрајамо и Житије 
Ајдук Вељка Петровића (1826). Сакупио је и објавио усмено благо у делима: Мала простонародна 
славеносербска пјеснарица (1814), Српске народне пјесме (1823, 1824, 1833, 1841, 1842, 1845, 1846, 
1862), Српске народне пословице (1836), Српски рјечник (1818, 1952); Српске народне приповјетке 
(1921, 1853) и Нови завјет (превод, 1847).
Киш, Данило (1935–1989), српски песник, приповедач и драмски писац. Збирка Рани јади (1969) са 
романима Башта, пепео (1965) и Пешчаник (1968) чини део породичног циклуса у којем главни лик 
Андреас Сам трага за својом прошлошћу и успоменама из детињства. Киш је у причама оживљавао 
сећања из властите биографије. Аутор је и збирки прича: Гробница за Бориса Давидовића (1976), 
Енциклопедија мртвих (1983).
Кочић, Петар (1877–1916), истакнути српски писац који је живео и стварао у Босни и Херцеговини. 
Студирао је славистику у Бечу. Био је жесток противник аустријске власти, заступао је социјалне 
интересе српских сељака у Босни и Херцеговини. Писао је песме у прози и приповетке. Најпознатије 
Кочићево дело је сатира у драмском облику Јазавац пред судом, које је одиграло значајну улогу у борби 
против аустријске окупације Босне и Херцеговине. Објавио је збирке приповедака: С планине и испод 
планине и Јауци са Змијања. 
Макјуан, Ијан (1948), британски писац који пише за децу и одрасле. Студирао је књижевност и 
магистрирао на Катедри за креативно писање код М. Бредберија. Објавио је збирку приповедака 
Прва љубав, последњи обреди (1975), романе Бетонски врт (1987), Невин човек (1991), Дете у 
времену (1993), Искупљење (2001) и Субота (2005). Збирка приповедака Сањар (1994) намењена је 
деци и онима који не желе да одрасту. 
Максимовић, Десанка (1898–1993), велики српски песник и приповедач за децу. Завршила је 
Филолошки факултет у Београду и радила као професор. Писала је и за децу и за одрасле. Објавила 
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је неколико књига за децу и омладину: Врт детињства (1927), Патуљкова љуљашка (1943), 
Ветрова успаванка (1953), Ако је веровати мојој баки (1959), Бунтован разред (1960), Писма 
из шуме (1961), Сунчеви поданици (1962), Птице на чесми (1965), Ђачко срце (1966), Орашчићи 
палчићи (1965).
Миланковић, Милутин (1879–1958), један од најпознатијих српских научника. Проучавао је 
небеску механику, космичку физику и геофизику. Објаснио је распоред Сунчевих радијација на 
површинама планета. Написао је збирку есеја Кроз васиону и векове и аутобиографију Успомене, 
доживљаји и сећања.
Нанети, Анђела (1942), савремени италијански писац за децу и младе. Завршила је средњовековну 
историју и радила до 1995. године као професор у средњим школама. Њена прва књига 
Адалбертова сећања (1984) привукла је велику пажњу захваљујући посебном стилу и занимљивим 
темама. Пише о одрастању деце и њиховим свакодневним проблемима. Роман Мој дека је био 
трешња објављен је 1998. године и добио пет престижних италијанских награда, и то од жирија 
који су сачињавали не само стручњаци за књижевност за децу, већ и многа деца читаоци. Позната 
дела: Смена годишњих доба (1988), Посматрајући сенку (1990), Адам и Абелија (1991), Мистерија 
острва (1996), Анђели (1999), Филип и месец инаџија (2000), Кристина Белџиозо, италијанска 
принцеза (2002), Очи мора (2004), Драга Рахела... Драги Денисе (2004). 
Нушић, Бранислав (1864–1938), наш велики драмски писац, комедиограф и приповедач. Стварао 
у епохи реализма. Био је драматург и заменик управника Народног позоришта у Београду и 
управник Српског народног позоришта у Новом Саду. Проживео је страхоте повлачења српске 
војске преко Албаније у Првом светском рату. Нушићеве значајне комедије: Народни посланик 
(1883), Сумњиво лице (1888), Свет (1906), Пут око света (1910), Госпођа министарка (1929), 
Ожалошћена породица (1934), Покојник (1937). Написао је романе за децу Аутобиографија (1924) и 
Хајдуци (1933).
Олујић, Гроздана (1936), савремени српски приповедач. Објавила је романе Излет у небо, Гласам 
за љубав, Звездане луталице. Познате збирке бајки: Седефна ружа и друге бајке, Небеска река и друге 
бајке.
Петровић, Вељко (1884–1967), српски песник, приповедач, есејиста, историчар књижевности 
и уметности. Завршио је право у Пешти. Бавио се годинама новинарством. Био је управник 
Народног музеја у Београду, председник Матице српске и члан САНУ.  Објавио је: Родољубиве 
песме (1912), На прагу (1913), Буња и други у Раванграду (1921), Варљиво пролеће (1921), Одабране 
приповетке (1960).
Радовић, Душан (1922–1984), српски песник и приповедач, писац радио и телевизијских драма, 
афоризама. Објавио је следеће књиге: Капетан Џон Пиплфокс (1953), Поштована децо (1954), 
Смешне речи (1961), Причам ти причу (1963), Вукова азбука (1971), Црни дан (1971). Сабране песме 
објављене су му у четири књиге: Понедељак, Уторак, Среда и Четвртак (1983). Телевизијска серија 
На слово, на слово емитована је 1963–1964. године. Аутор је и Антологије српске поезије за децу 
(1984).
Раичковић, Стеван (1928–2007), српски песник и приповедач који је писао и за децу и за одрасле. 
Значајне књиге за децу: Велико двориште (1955), Дружина под сунцем (1960), Гурије (1962), Приче 
о слону и осталима и о једној буви на крају (1962), Крајцара и друге песме (1971), Ветрењача (1974), 
Мале бајке (1974).
Ракић, Милан (1876–1938), српски песник и позоришни критичар који је стварао у периоду 
модерне. Гимназију је завршио у Београду а студије права у Паризу. Био је у дипломатској служби 
у Приштини, Скопљу, Солуну, Копенхагену, Софији и Риму. Објавио је збирке Песме (1903), Нове 
песме (1912), Песме (1924).
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Саројан, Вилијем (1908–1981), амерички приповедач арменског порекла. Описује живот 
арменских досељеника у САД. Међу делима се истичу роман Људска комедија (1942) и збирка 
аутобиографских цртица Зовем се Арам (1940). Написао је и 14 драма (Време вашег живота, 1939; 
Људи у пећини, 1958).
Селенић, Слободан (1933–1995), српски позоришни критичар и романсијер. Предавао је 
драматургију на Факултету драмских уметности. Написао је романе: Мемоари Пере Богаља, Очеви 
и оци, Тимор мортис, Писмо глава, Пријатељи са Косанчићевог венца и друге. 
Секулић, Исидора (1877–1958), српски приповедач, романсијер, есејиста, књижевни критичар, путописац 
и преводилац. Дипломирала је на Вишем педагогијуму у Пешти (1892), докторирала у Немачкој (1922). 
Путовала је и боравила у европским земљама (Енглеској, Француској и Норвешкој). Члан САНУ постала 
је 1950. године. Написала је: Писма из Норвешке (1914), Из прошлости (1919),  Хронику паланачког гробља 
(1940), Записе о моме народу (1948). 
Тагоре, Рабиндранат (1861–1941), индијски писац. Писао је на бенгалском језику. Лирика му се 
одликује нежношћу, осећајношћу и хуманошћу. Познате збирке песама: Вечерње песме (1879), 
Јутарње песме (1880), Боје и песме (1884), Златна барка (1893), Жртвене песме (1910), Лабуд (1916). 
Писао је: драме (Краљ, Пошта), романе (Бродолом, Дом и свет). Дела је сам преводио на енглески, 
а са енглеског су превођена на готово све европске језике. Нобелову награду за књижевност добио 
је 1913. године.
Трифковић, Коста (1843–1875), истакнути српски комедиограф који је живео и стварао у XIX 
веку. Писао је комедије у којима се приказују љубавне згоде и незгоде са срећним завршетком и 
с понеком моралном поуком. И данас се изводе на сцени шаљиве игре које је овај писац написао: 
Честитам (1871), Школски надзорник (1871), Избирачица (1872), Љубавно писмо (1872).
Ћоровић, Светозар (1875–1919), српски писац који је живео и стварао у Мостару. Са Алексом 
Шантићем и Јованом Дучићем покренуо је књижевни часопис Зора. Објавио је песме за децу 
Полетарке (1894), романе Стојан Мутикаша (1907), Међу својима (1921) и приповетке Бакине 
приче (1898), Марков гријех (1896), Разорено гнијездо (1898), У часовима одмора (1906), Јарани 
(1913). Написао је Двије шаљиве игре (1899) и драму Зулумћар (1913).
Ћопић, Бранко (1915–1984), српски песник, прозни и хумористички писац који је објавио више 
књига за децу и младе. Омиљен и врло читан, Ћопић је за собом оставио обимно дело. Познате 
књиге за децу и омладину: Јежева кућица (1949), Насмејана свеска (избор, 1949), Распјевани цврчак 
(1955), Несташни дјечаци (1960). Најпознатији романи за младе: Доживљаји Николетине Бурсаћа, 
Босоного дјетињство, Башта сљезове боје, Орлови рано лете и Магареће године. 
Чехов, Антон Павлович (1860–1904), руски новелист и драмски писац. По занимању је био лекар. 
Књижевни рад је започео кратким хуморескама, које је објављивао у часописима и посебним 
зборницима: Мелпоненине бајке (1884), Шарене приче (1886). Чехов ствара ликове који се осећају 
усамљено и неприхваћено у средини и друштву. Његови ликови чезну и маштају о лепшој 
будућности. Значајна дела: приповетке (Шала,  Вањка, Чиновникова смрт) и драме Галеб (1896), 
Ујак Вања (1897), Три сестре (1900), Вишњик (1903).
Хулпах, Владимир (1935–1998), чешки писац који је писао легенде о настанку места, бајке и 
предања. Објавио је књиге: Легенде о европским градовима, Легенде и предања из Чешке и Моравске, 
Краљевић Марко.
Шантић, Алекса (1868–1924), српски песник који је живео и стварао у Мостару. Писао је 
родољубиву, љубавну и социјалну поезију. Објавио је неколико збирки песама под називом Пјесме. 
Написао је драме Хасанагиница, Под маглом, Анђелија, Немања.
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III  НА СЛОВО, НА СЛОВО (страна 94)

„Ко уме да се радује, има чему да се радује. 
Радост је привилегија оних који скромно 
мисле о себи, а лепо о животу.“

  ДУШАН РАДОВИЋ

Аналфабета је неписмена особа.

Кулминација у развоју драмске радње представља њен врхунац.

Дијалог је исто што и разговор. 

Малчика је Соколовићима ћерка.

Уметник је исто што и стваралац.

Наш познати драмски писац презива се Нушић.

I КЊИЖЕВНА УКРШТЕНИЦА (страна 34)
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Описивање је исто што и дескрипција.

Плакат на коме се налазе сва неопходна обавештења о позоришној представи назива се 
афиша. 

Радња је развој догађаја у драми. 

Писац даје упутства редитељу и глумцима како да реализују представу и своје идеје 
ставља у заграде које се у драми зову дидаскалије.

Шаљиво је исто што и  духовито.

Због свог понашања према другима, Малчика је добила надимак Избирачица.

IV  НАРОДНА ЕПСКА КЊИЖЕВНОСТ (страна 138)

А
Како се зове?

Б
О ком јунаку је реч?

В
Чије су ово речи?

1. епски десетерац 1. Бошку Југовићу 1. мајке Југовић

2. бугарштица 2. Милошу Обилићу 2. Јевросиме мајке

3. Косовски бој 3. Косовки девојци 3. Бошка Југовића

4. епска песма 4. Марку Краљевићу 4. цара (кнеза) Лазара

5. Филип Вишњић 5. Вуку Бранковићу 5. Косовке девојке

6. предање 6. Марку Краљевићу 6. Милоша Обилића
7. бајка 7. Муси Кесеџији 7. протопоп Недељка

V  ЛИРИКА (страна 166)

1. а), б), в), г), д)
2. а), б), в), д), ђ)
3. а), б), в)
4. а), б), в)
5. а), б), в)
6. а), в), г)


