
Реализам у српској књижевности 

Памтимо! 

Реализам у спској књижевности јавља се 70-их година 19. века. 

Манифест српског реализма је књижевни чланак ,,Певање и мишљење“ Светозара 

Марковића. 

*манифест- књижевни текст у коме су изнете идеје писца или групе писаца о начелима 

књижевног стваралаштва у којем се обично критикују владајућа књижевна правила. 

 Основне идеје које Марковић заступа: залагао се за ,,фотографску“ (објективну) 

књижевност, роман треба да прикаже стварност онаквом каква јесте, певање је 

одраз романтичарске књижевности, а мишљење реалистичке. 

 

Вечити младожења 

                        Јаков Игњатовић(1822-1889) 

 

Рођен је у Сент Андреји.  

Зачетник је модерног српског романа. 

Најзначанија  дела су му романи: Васа решпект, Милан Наранџић, Трпљен спашен, 
Вечити младожења. 

Памтимо! 

Књижевни род: епика 

Књижевна врста: друштвени (социјални) роман и роман личности 

Место радње: Угарска 

Време радње: прва половина 19. века 

Тема: успон и пропаст једне породице  

 Композиција романа: приказана су два времена и два света: 



− време успона трговачких породица, оличено у господству Софронија Кирића 
и  

− време распада трговачких породица, оличено у Софриним синовима Пери и 
Шамики. 

*погледајте презентацију, како бисте разумели садржај дела 

https://prezi.com/580xd7ui40ah/veciti-mladozenja/ 

Ликови:  
Софроније Кирић – патријархалан, поштује жену Соку, није тврдица,  
                                    представља „стари свет”  
                                    радан, предузимљив, упоран, жилав, храбар 
Пера − желео да настави школовање, отац га дао у трговину 

             добар, својеглав, занесењак, пркосан, својеглав, аљкав у трговини, коцка 
             спој личних особина, утицаја средине и породичних околности 

               жртва родитељске тираније  
             жртва неједнаке родитељске љубави према деци 
Шамика – леп, паметан, фишкал, монден, 
                  креће се у женском друштву,  
                  смисао живота у флерту, угађању дамама, каваљерству, модирању и 
баловима 

                  паразит, мекушац, али и пријатељ који је спреман на жртвовање  
                  друштвено условљен и одређен (љубав према католкињи) 

Домаћи задатак: 

 преписаћете у свеске предавање, то ми усликати и послати на мејл; 
 одговорити у неколико реченица на питања: 

Ко је  ,,вечити младожења“ и зашто? Због чега је пропала породица Кирић? 
 
Copy paste  варијанте не прихватам! 
 
ЗА РАДОЗНАЛЕ: информиши се о српском грађанском друштву у Сент Андреји у 
2/2 19. века. Можеш своја сазнања да ми пошаљеш! 
 

Наставник: Анђелија Јездић 

andelijajezdic@gmail.com  
 
 

Будите ми здрави! 
До новог сусрета!  

https://prezi.com/580xd7ui40ah/veciti-mladozenja/
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