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SZERB NYELV ÉS IRODALOM 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

Решења 
 

1. Која су ранија Његошева дела епске (приповедске) структуре?                           (1 бод) 

  

  Спев Свободиада, Кула Журишића, први део Луче микрокозма... 

 

2. У каквој је вези дијалошка форма Горског вијенца са дијалошким елементима у 

народној песми? 

(1 бод) 

У Горском вијенцу се, као и у народној песми измењују монолози и дијалози. 

 

3. Зашто књижевни критичар Виктор Берар тврди да Илијада и Одисеја нису обични 

епови, већ епске драме? 

(3 бода) 

Због пеовлађивања управног говора. 

 

4. Наведите неколико примера управног/наративног говора из Горског вијенца? 

(2 бода) 

У првом реду Коло, размишљања владике Данила и монолози игумана Стефана. 

 

5. Горски вијенац је спев у дијалозима. Шта је сврха овог необичног певања? 

(3 бода) 

Дијалошки облик омогућио је да епско ткиво спева буде проткано лирском 

емотивношћу. 
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6. Упоредивши говоре у Хомеровим еповима и у Горском вијенцу у чему видите 

сличност и разлику? 

(3 бода) 

Говори су приче о прошлости и код Хомера и код Његоша, а „вербални дуели“, тј. 

дијалози су говори (разговори) јунака. 

 

7. Цитирајте неколико стихова по избору из Кола, размишљања владике Данила и 

афоризме из уста игумана Стефана! 

(2 бода) 

Напр.:  

Коло: „Бог се драги на Србе разљути 

На њихова смртна сагрешења“ 

Владика: „Ђе је зрно клицу заметнуло, 

Онде нека и плодом почине.“ 

Игуман Стефан: „ Обарна је с животом скопчана! 

Све природа снабђева оружјем 

против неке необуздне силе...“ 

 

8. Коме се обраћа владика Данило у следећим стиховима: 

„Ко на брдо ак и мало стоји,  

више види но онај под брдом – 

ја повише нешто од вас видим.“ 

(1 бод) 

Вуку Мандушићу, кнезу Рогану, кнезу Јанку и „осталој браћи“. 

 

9. Зашто се у тексту спомиње народна песма „Почетак буне против дахија?“ 

(1 бод) 

Због наративног увода, затим дијалога, па приповедног дела песме што кулминира и 

драмском сукобу. 

 

 

10. Шта значи „драмска антиципација“? (Решите из контекста) 

(2 бода) 
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Претходно указивање на нешто што тек предстоји, тј. најављивање догађаја. 

11. Објасните на основу контекста шта значи „апкордовати“? 

(2 бода) 

Потајмити, преузети, угледати се на нешто. 

 

12. Шта је управни, а шта неуправни говор? (Дефинишите сажето) 

(1 бод) 

Управни је непосредни говор, а у неуправном се наводе туђе речи. 

 

13. Ко је „смеха“ карактеристична за епске песме? 

(1 бод) 

Десетерац, композициона припрема у облику приповедања, па дијалог.  

 

14. Зашто је Луча микрокозма по тематском и идејном смислу најдаља од народне 

песме? 

(2 бода) 

То је филозофско-религиозни еп. 

 

15. У којим деловима Горског вијенца је осветљена читава фабула истраге потурица? 

(1 бод) 

У скупштини Црногораца на којој се договара о одлуци истраге потурица. 

 

16. Зашто је Почетак буне против дахија“ названа „Вишњићевом песмом“? 

(1 бод) 

По највећем Вуковом гуслару, Филипу Вишњићу. 

 

17. Шта су корени и на којем темељу се гради концепција уметничког облика Горског 

вијенца? 

(1 бод) 

Народан епска песма и познавање европске поезије (Софокле, Пушкин, Гете). 

 

18. У чему одступа од облика епске песме Горски вијенац? 

(2 бода) 

У уводном говору о догађајима. 
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АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

 

Песников однос према здравом разуму свога времена. Парнасовки идеал његове 

поезије, симболи и њихово сугестивно дејство и значење у склопу смисла песме.  

 

(50 бодова) 

 

 

У уводу неколико речи о утицају западноевропских струјања и Пандуровићев посебан 

начин певања о својим немирима. 

- Корени суморног расположења општег расуља; 

- Објаснити наслов песме – шта слави песник насловом „Светковина“; 

- Песников мисао спуштена до безнађа; 

- Негирање смисла човековог свесног битисања; 

- Поремећеност, лудило (безумље), као једина срећа; 

- Израз рационалне језе пред злом у свету, која продире у све: љубав, друштво, 

живот...; 

- У Светковини се слави лудило као ослобођење од окова у које је човек бачен; 

- Једини начин да се буде поштеђен од болова и непрацди што их доноси свет – 

јесте безумље; 

- Љубав повезана смрћу и распадање, љубав двоје младих угрожена безнађем, 

распадањем, смрћу; 

- Визуелне и мирисне сензације – средства Пандуровићевог симболизма. 

Ученикове тврдње и ставове потврдити цитатима из песме. 

 

 

Примедба: Може се примити свако адекватно решење које одговара захтеву датом 

у наслову задатка.  
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РЕФЛЕКТОВАЊЕ НА ЈЕДАН ДРУШТВЕНИ ДОГАЂАЈ 

 

 

Од Препарандије до школе „Никола Тесла“ 

 

Почетком новембра 2012. године у Сентандреји је свечано обележена 200. годишњица 

прве српске учитељске школе и одана почаст њеном оснивачу Урошу Несторовићу. Он 

о овом подухвату овако пише: 

„Потребно је било и одговара своме циљу да се илирска учитељска школа оснује у овом 

делу краљевине Угарске где је степен културе ове нације виши, обичаји блажи, 

питомији, и уопште људи ових крајева напредни у својој култури.“ 

Рефлектујте на обележавање оснивања Препарандије и на Нестровићеве речи. У свом 

раду осврните се и на изабир локалитета оснивања ове установе и на развој српског 

школства у Мађарској од 1812. до дана. 

 

(20 бодова) 

 

 

Заслуга Несторовићевог подухвата (и у перспективи), 

- Мотивација оснивања школе и остварење замисли; 

- Брига о образовању у Угарској; 

- Друштвене прилике и одступања у мађарској и српској просвећености; 

- Судбина Препарандије – Сентандреја – Сомбор; 

- Зграда Препарандије као дугогодишњи музеј Ференци; 

- Српско школство у Мађарској кроз векове и деценије; 

- Перманентност и промене образовања Срба у Мађарској; 

- Вероисповедне школе и школство после 1948. године; 

- Тзв. „јужнословенска школа“ и српскохрватске школе; 

- Заједништво и раздвајање. 

Значај српског школства у очувању српског језика, културе и идентитета. 

 

 

 

Може се примити свако адекватно решење.  

 

 


