План рада за недељу 23-27.3.2020.
Српски језик
Седми разред

1. Пратите предавања путем РТС-а

2. Послушајте песму „Мали Радојица“
(Линк https://www.youtube.com/watch?v=-vnSe62xxqU )

Урадићемо заједно анализу песме.

ПЕСМЕ ХАЈДУЧКОГ ЦИКЛУСА
Хајдучке песме – епске народне песме у десетерцу које опевају подвиге и
догађаје из живота хадука. Према Вуковој подели спадају у песме средњих времена.
Хајдуци – у песмама опевани као борци против Турака; хајдучија као појава је
присутна и раније, у време средњевековних феудалних држава. Песме идеализују
хајдуке, представљају их као храбре ратнике и антитурске борце. Што је турска власт
била теже подношљива, то је више растао број хајдука (од почетка 16. века па до Првог
српског устанка).
Песме о хајдуцима - једне од најбројнијих у нашој епици. Сачињавају их, поред
појединачних песама (о старом Вујадину, Кострешу, Харамбаши и др.), бројне песме о
најпопуларнијим, историји познатим хајдуцима 16. И 17. века, о Старини Новаку,
Мијату Томићу и Бају Пивљанину.
Карактеристике хајдука описане у песмама – огромна снага и јунаштво,
издржљивост, лукавство и чврстина да се и најтеже муке поднесу; правичност и
несебичност, солидарност и узајамно уважавање.
Најпознатије песме овог циклуса – „Рашта Новак оде у хајдуке“, „Стари Вујадин“,
„Мали Радојица“ и др.

МАЛИ РАДОЈИЦА
Епска десетерачка песма хајдучког циклуса.
Главни јунак: Мали Радојица, млади хајдук
Остали јунаци: Бећир-ага, Бећирагиница (његова жена), девојка Хајкуна.
Бећир-ага: представник турске власти , затвара и мучи људе;
Бећирагиница: увођењем њеног лика боље је осветљен Мали Радојица, она смишља муке
на које га стављају. Опрезна је, упорна;
- Композиција песме:
Како народни певач привлачи пажњу и интересовање за догађаје. Чему се радује
Бећир-ага?
Радојица доспева у тамницу, смишља како ће изаћи и друге извести, заробљеници
протурају вест да је Радојица умро, Бећирагиница препознаје лукавство, мучење,
Хајкуна не открива да је Радојица жив, освета, покрштавање Хајкуне у Анђелију и
женидба.
- Лукавство и стављање на муке: традиција старих хајдука - мудро се бори, спреман је да
поднесе страшне ствари. Муке се повећавају.
Пронађите места у песми која описију муке које подноси Радојица.
- Лепота девојке: врхунац искушења;
Опис лепоте девојке у песми (А каква је да је бог убије“ – хибрис, лепота која
задире у божанско).
Бећирагиница зна или је чула за враголасту природу Радојице; лепа девојка која
води коло над њим – слабост која се да оправдати, његово попуштање не делује као
нехеројски чин.
Шта је подстакло Хајкуну да не открије Радојицу?
Очарана је његовим јунаштвом. Спашава га, иако није њене вере. Љубав
превазилази верске разлике. Покрстиће се (Анђелија) и удати за Радојицу.
-

- Освета: За вечером Бећир-ага открива колики му је проблем представљао Радојица.
Каква је освета? Оправданост освете у склопу песме? Они над којима је извршена
освета су представљени као негативни јунаци. Брза смрт за Бећирагу, Бећирагиница не
може да поднесе ни делић мука које је наносила Радојица – сведочанство о величини
мука које је Радојица поднео; зло се враћа ономе ко га је наносио другима.
- Мотив подразумева појединости у делу. Може бити конкретан и апстрактан. Конкретни:
змија, недра, девојка, коло, нокат. апстрактни: лепота,заљубљеност, чежња, бол,мука.

- Поруке: Неуништивост жеље за да се одбрани слобода и достојанство.
Спремност појединца да се ухвати у коштац са својом судбином. Снага борбеног
духа.
- Стилске фигуре:
словенска анитеза – врста негативног паралелизма. Честа уводна формула наше
народне поезије. Састоји се из три дела: 1) (изношење претпоставке) у упитном или
у обавештајном облику износи се неко збивање или слика, које представља предмет
поређења по сличности боје, звука, покрета, са још непознатом чињеницом или
ликом кна које се призива пажња. 2) (одбацивање претходно изнесене претпоставке)
редом се предмети поређења искључују, али се самим понављањем потенцирају
њихове заједничке особине. Одлагањем њиховог откривања расте и напетост и
ишчекивање. 3) (изношење антитезе) непознате чиненице или ликови се коначно
откривају. Треба да привуче пажњу слушалаца на ток збивања.
градација – поступно изношење појединости према снази или интензитету
доживљаја:
хипербола – преувеличавање
1. У народној епској песми „Мали Радојица“ хајдук Радојица испољава следеће особине
а) брзоплетост
б) домишљатост
в) неопрезност
г) издржљивост и храброст
д) слабост пред женском лепотом
ђ) подмуклост и себичност
е) осветољубивост
ж) охолост
Заокружи слово испред тачних одговора
2. Бећирагиница у народној песми „Мали Радојица“ испољава следеће особине:
осветољубивост, неодлучност, лукавство, охолост, суровост, равнодушност,
осећајност
Подвуци тачне одговоре.

3. Послушајте песму „Старина Новак и кнез Богосав“
( линк https://youtu.be/dEevQAbBDQ8 )
Урадићемо заједно анализу песме.

Народна епска песма „Старина Новак и кнез Богосав“ је песма која припада
хајдучком циклусу. Она говори о разлозима одметања у хајдуке.
Кнез Богосав поставља питање Старини Новаку зашто се одметнуо у хајдуке,
на шта он наводи неколико разлога. Разлози одметања су дати кроз стилску
фигуру градацију, која подразумева да се постепено ређају разлози његовог
поступка.
Први разлог је био трогодишњи рад на изградњи Смедерева без надокнаде,
други је превелики порез како би се град украсио, а трећи је напад младог
Турчина на Старину Новака. Наш јунак узвраћа ударац и убија Турчина,
након чега је приморан да се одметне у хајдуке.
Ликови: Старина Новак, кнез Богосав и посредно Јерина, жена деспота
Ђурђа Бранковића;
Главни лик је Старина Новак, човек који је био приморан под старост да оде
у хајдуке. Описан је као снажан, физички спретан, храбар, одважан, поносан,
мудар.
Кнез Богосав је у песми само саговорник, док је лик Јерине посредно
приказан кроз причу о њеним поступцима. О њеном лику, познатијем у
народној традицији као проклета Јерина можеш се додатно информисати на
следећем линку:
Линк ( http://hronograf.net/2019/07/11/istina-o-prokletoj-jerini-da-li-je-unesrecila-srbiju-i-svojuporodicu/

Народни певач користи стилске фигуре како би што боље дочарао догађаје и
ликове из песме. Поред градације коју смо поменули, у песми су присутни и
епитети и хипербола при опису физичке снаге Старине Новака.

На крају песме Старина Новак каже за себе:
„ А кадар сам стићи и утећи
И на страшном месту постојати.
Не бојим се никога до Бога!“
Ови стихови би могли представљати суштину хајдучког живота.
Твој задатак је да у десетак реченица напишеш како си схватио/ла начин
живота хајдука и какву слику си о њима добио из ових народних епских
песама о хајдуцима. Издвојени стихови које о себи изговара Старина
Новак ти могу помоћи.
Одељења 7/1,3 своје одговоре шаљу наставници Ани на мејл, а 7/2,4
наставници Јасмини, такође, на мејл. Очекујемо ваше одговоре до суботе
28.3.2020. године.
Поздрав, седмаци!

