
ЉУДИ ГОВОРЕ 
                                            

Растко Петровић (1898‒1949) 

 
О писцу 
 
*Авангардни писац-наклоњен експресионизму али и надреализму. 
 
*Писао је поезију, есеје, прозу, романе, бавио се сликањем. 
 
Волео је да путује,  зато путовања имају важно опште место и чест оквир у структури 
његових дела. 
 
Старија сестра му је позната сликарка Надежда Петровић. 
 
Фасциниран је митском прошлошћу, словенском паганском религијом и физичким 
манифестацијама живота. 
 
*Најпознатија дела: збирка песама ,,Откровења“, путопис ,,Африка, дело ,,Људи 
говоре“ и роман ,,Дан шести“. 
 

Памтимо! 
 
*Проза Људи говоре жанровски је неодређена. Има елементе више књижевних врста: 
путописа, кратког романа, новеле, повести, репортаже, лирске прозе, дневника.  
 

Занимљивост: идеја за  дело је  настала док је песник посматрао рад пчела. Суштина 

ове прозе је да писац узима из стварности најразноврснији материјал, попут пчела које 

лете од цвета до цвета скупљајући полен, а онда кроз свој израз и имагинацију рађа 

нешто сасвим ново и специфично слично пчелињем меду. (писац је сусрете са 

острвљанима и њихове дијалоге преточио у ово дело). 

*Место и време радње: нема директно именованог и одрђеног времена и места 

дешавања радње, посредно се закључује да је реч о шпанским острвима( Велико и 

Мало острво) у периоду после Првог светског рата. 

*Тема дела: људски говор, људска  потреба за говором и саопштавањем својих мисли, 
жеља, ставова, мука. 

 Говор је могућност да се човек споразуме са другима и тако оствари своју 
социјалну функцију 



 Говор је и могућност исповести , поверавања, интимног приближавања  
*Композиција дела- сатоји се од 3 целине које се разликују по обиму, тону, садржини 
и атмосфери. 

1. Прва посета језеру           
2. Друга посета језеру 
3. Рефлексије о природи и језеру 

 
-Први и други део имају наративну природу и дијалошку форму. У њима се остварује 
тема књиге (људски говор) кроз низ фрагментарних момената. Овде је у првом плану 
људски говор. Из ова два дела сазнајемо о судбини два лика који се издвајају од 
осталих острвљана, о судбини рибара Пипа и девојке Ивоне. 
 
-Трећи део испуњавају путникова размишљања о свету и природи и човеку у њима. 
Акценат  је на универзалном, а не на појединачном. 
 
* Разговори које воде острвљани и путник су случајни и спонтани, једноставни. То је 
пријатељско ћаскање из којег путник сазнаје о њиховом  животу на острву, 
свакодневици, бригама које их муче. 
*Из тих разговора писац долази до универзалних истина о свету, људима, смислу, 
тајнама живота. 

 Прочитај ово! 
 Два лика се издвајају , њих путник најбоље упознаје, и сазнаће о њима из њихових 
прича оно што ни њихови најближи о њима не знају или не могу да разумеју. То су 
Ивона и Пипо.  
Пипо је желео  да као морнар обиђе свет, али му то отац није дозволио, већ га је 
оженио девојком коју није волео. Пипо је безвољан, живот сматра тамницом, 
породицу мучитељима. Пипо је пример промашеног живота, испуњеног 
незадовољством и тугом. Путник на улици среће Пипове кћери од којих се једна зове 
Ивона. Сазнаје и да је Пипо своју барку назвао Ивона.  
Ивона је везиља која својом лепотом и карактером очарава и самог путника. Од Ивоне 
ће сазнати да су младића којег је волела оженили другом и да због тога не жели да се 
удаје или ће најзад поћи за неког удовца са децом. 
*Дело се завршава рођењем рибаревог детета и путниковом фасцинацијом немуштим 
језиком природе. 
*Поента: Живот траје и обнавља се, а човек је део тог трајања! 
 

Домаћи задатак 
1. Препиши у свеску све што има ознаку *, усликај и пошаљи ми на мејл 
2. Изабери једну од ове две теме и њу уради! 

 Покушај да испричаш Пипову и Ивонину судбину у 1. лицу (стављајући се у 
њихову улогу) са могућношћу да измениш њихову причу; 

 Мини есеј од 10 до 15 реченица ,,Има нечег дивног у томе што се живи“ (који је 
смисао живота, постојања, положај човека у универзуму...) 

 

Одговоре ми шаљите до уторка 5.05.2020. до 15 часова, на мејл 

andelijajezdic@gmail.com 

mailto:andelijajezdic@gmail.com


Срећно!  

 


