
                                                                 Франческо Петрарка 

                                                                      „Канцонијер“ 

Погледај; 

https://www.youtube.com/watch?v=1UXlX8SCN1w 

 http://www.haikudeck.com/p/nC0Mm2i63F/#slide-11 

 

                         

                                       

О делу; 

Препиши у свеску!!! 

Преломни догађај у животу песника Франческа Петрарке био је сусрет са 

Лауром у цркви Свете Кларе у Авињону  6. Априла 1327. године. Тог 

тренутка започиње песникова љубав према Лаури, која је трајала све до 

његове смрти. Судбина је хтела да на исти дан када ју је први пут и 

угледао, 1348. године, Лаура умре. Своју неостварену љубав према Лаури 

песник ће овековечити у збирци љубавних песама – Канцонијер, која је 

добила назив према италијанској речи canzoniere, што значи песмарица. 

Канцонијер је испеван на народном италијанском језику, инспирисан 

песниковом љубављу према госпи Лаури. Подељен је на два дела чији су 

наслови: „За живота мадоне Лауре“ и „По смрти мадоне Лауре“. Овом 

збирком поезије, Петрарка се, уместо религиозних, филозофских и 

теолошких тема средњег века, окренуо љубавној поезији и хуманистичком 

виђењу света. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UXlX8SCN1w
http://www.haikudeck.com/p/nC0Mm2i63F/#slide-11


         У сонетима песник говори о души, мислима и расположењима и својој 

љубави према Лаури. Песник је опчињен и занесен Лауром али је и отуђен, жели 

да га нема, прижељкује смрт, разочаран је. Сва ова осећања јављају се у песнику 

јер је заљубљен у Лауру која је прерано преминула. Анализа по сонетима; 

 

Љубавни занос – сонети 3., 90., 134. 

Разочараност, патња, отуђеност – сонети 292., 302., 311. 

Лаура се изједначава са светлошћу – њене очи су извор светлости, она је окупана 

светлошћу и за лирског субјекта светлост сама. 

134. сонет – контрастна осећања изазвана љубавним јадима – ни живот ни смрт, 

ни постојање ни непостојање, ни срећа ни јад. 

Лаура је у Петраркиним сонетима, најчешће окупана светлошћу. Сунчеви зраци 

падају на њену златну косу, а светлост гори из њених очију. Поред тога, Лаура се 

најчешће пореди са сунцем (сунце васељене / би оно што видех). Лаурина коса се 

описује као да је од злата што је на други начин извор светлости. А када Лаура 

умре, лирски субјекат истиче да је остао без оног светла. Лирски субјекат Лауру 

често пореди и са анђелом – она је анђеоског духа, смешка анђеоског.  Лаура у 

лирском субјекту изазива опречна осећања. Она је истовремено и предмет љубави 

и жеље, која је неостварива – због чега изазива осећања утамничености, патње, 

безвољности. Међутим, губитак вољене Лауре лирски субјекат доживљава као 

губитак смисла у животу и разлога свог постојања. 

 

Најзаступљенија књижевна врста – сонет, поред тога има канцона, секстина, 

мадригала и балада. 

 

 

 

ОДГОВОРИ!!! 

 

1. Кад се Петрарка заљубио у Лауру? 

 

2. Колико је временски трајала њихова љубав? 

 

3. О чему Петрарка говори о својим сонетима? 

 

 

Шаљите одговоре до 10.05.2020. на    

 

                               

                                crnobrnjavesna41@gmail.com 


