
Данга 

                                                          Радоје Домановић (1873-1908) 

 

*данга- жиг, печат , отисак на телу  

О писцу 

*Радоје Домановић је зачетник сатиричне приповетке у српској књижевности. 

Критиковао је власт Обреновића, лажно родољубље, полтронство (улагивање) и 
сервилност српског народа, због тога је често отпуштан из службе и добијао 
премештаје из места у место. 

*Критикује сваки вид тираније. 

*Теме: супротности између села и гарда, старог и новог, патријархалне породице и 
бирократске државе. 

*Најпознатија дела (нека си радио у основној школи): Мртво море, Данга, Вођа, 
Краљевић Марко по други пут међу Србима, Страдија 

 Послушај https://www.youtube.com/watch?v=OUSpvV-FDME&t=65s или  

 Прочитај приповетку стр.279 у Читанкама 

Књижевнотеоријски појмови 

*Сатира је књижевни облик у коме се критички исмејава појединац, група, држава или 
власт. 

*Алегорија (грч. друго говорити) је начин пренесеног изражавања, писања или 
приказивања у књижевности и уметности, који има друкчији смисао од онога који се 
непосредно даје.  

ПАМТИМО! 

*Књ. правац: реализам 

*Књ. род: епика 

*Књижевна врста: алегорично-сатирична приповетка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUSpvV-FDME&t=65s


*Тема: илустрована кроз две метафоричне слике − узјахати некоме на грбачу и 
ударити некоме жиг на чело.  

‒ сан: жигосање (храброст) и јахање (почаст) грађана − фикција (дословни 
смисао текста) 

‒ критика и поруга усмерена ка деградацији, склоности потчињавању грађана − 
тумачење (пренесени смисао текста) 

*Приповедач: субјективни (1. лице); ироничан став − ауторски коментар + обраћање 
читаоцима, дијалог 
 
* Јахање је потчињавање, ропство, срамота, понижавање (а у тексту је почаст). 
*Жиг: срамотан, печат, губљење идентитета, масовно обележавање, деградација и 
манипулација (а у тексту је храброст). 
*народ − предмет манипулације, критике и поруге, критика људске глупости, ропске 
природе, потчињености, слепог извршавања дужности 
 
ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
 

 Препиши у свеску све што има ознаку * испред, усликај и пошаљи ми на мејл, 
 Одговори на следећа питања: 

1. Са каквим се необичним околностима приповедач сусреће у граду у коме се 

налази? Шта је за тамошње грађане највећа част? 

2. Које парадоксе друштва уочаваш? Чиме власт објашњава одлуку о жигосању? Како 

грађани реагују? Ко се једини буни против жигосања? 

3. Какво је друштво у приповеци „Данга“? Које су вредности тог друштва? Опиши у 

неколико реченица, као свој закључак! 

Радове ми шаљете до четвртка 16. 04. 2020. на мејл адресу  andelijajezdic@gmail.com 

У наслов ставите име презиме и одељење! 

ИОП: ученик да препише од поднаслова Памтимо до Домаћег задатка и саслуша прочитану 

приповетку. 

 

Срећно!  

 

 

mailto:andelijajezdic@gmail.com

