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РЕШЕЊА 
 
1. Реализам у књижевности прилази животу онаквом какав он реално постоји, 
сликајући његове свакодневне људе и појаве.  
 
2. Нпр. Илијада, (Ахилејев однос према рату и људским патњама), Житија у српској 
средњовековној књижевности, Дундо Мароје Марина Држића, Шекспиров Млетачки 
трговац... 
 
3. У објективности. Сликање човекове природе и поступака у условима друштвене 
средине, што реалистичким делима даје социјално обележје.  
 
4. 1830 – 1870. 
 
5. Балзак: Људска комедија (Чича Горио), Дикенс: Оливер Твист, Гогољ: Ревизор, 
Толстој: Ана Карeњина, Достојевски: Злочин и казна, Тургењев: Очеви и деца... 
 
6. Јаков Игњатовић, Милован Глишић, Лаза Лазаревић, Симо Матавуљ 
 
7. Певање и мишљење 
 
8. Уметнички правац са краја 19. века, који уместо карактеристичних догађаја издваја 
мрачне, негативне стране живота, често изоловане, екстремне појаве. Зола: Жерминал 
 
9. Он у српску књижевност уводи Аристотелову дистинкцију о разлици представљања 
ствари какве јесу и какве треба да буду.  
 
10. Романописац (1780-1841) аутор позноантичких љубавних и сентименталних романа. 
Нпр.: Љубомир у Јелисијуму 
 
11. Док романтизам тежи тајанственим и непознатим, реализам прилази животу 
онаквом какав јесте. 
 
12. Продужавање националне борбе, прегруписање друштвених класа развитком 
капиталистичког поретка у Европи... незадовољаство народа политичким приликама 
које владају у Србији... 
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Анализа књижевног дела 
 

• Трагични чин као инспирација; 
• Изражавање песникових осећања – бол и понос; 
• Погажено морално начело бацањем мртвих војника у море; 
• „Однос“ мора, подводног света према мртвим четама; 
• Смисао муке тишине и свечаног опела; 
• Статичност, ноћна тмина и свечана тишина изражена метафориком и 

симболиком; 
• Уметничко значање понављања строфе: „Стојте, галије царске!“ 
• Свевременска вредност ове песме испеване 1917. године. 

 
 
 
Функционална писменост 
 
Повод за чланак:  

• Свестрано разматрање одређене теме; 
• Аналитички приступ; 
• Став према догађају о кејем се пише; 
• Приказивање лика и активности Светог Саве (реорганизација цркве, помоћ на 

учвршћавању државе); 
• Школски просветитељ – „Свети Сава школска слава“....; 
• Суд и оцена прославе; 

Стил – публицистички. 
 


