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ФИГУРА ВЛАДАРА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ОСАМНАЕСТОГ И 

ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА 

 

Сажетак 

 

  

 Владарска фигура у српској књижевности је присутна од првих написаних књижевних 

дела до савремене књижевности. Иако су многа књижевна дела у којима се јавља фигура 

владара била предмет појединачних анализа, у критичкој литератури не постоји дело 

академског карктера које би бар у одређеном временском периоду пратило и тумачило развој 

ове фигуре.  

 Циљ овог истраживања јесте да се анализирају релевантна књижевна дела у којима се 

јавља владарска фигура, а да се затим уочи место које је она имала у књижевноисторијској 

причи, али и самој култури. Да би се до овакве анализе дошло прво се морало преиспитати да 

ли је могуће успостављање заокружене приче у оквиру изабраног временског периода, као и 

одредити који корпус дела ће бити предмет истраживања. Након тога присупило се 

истраживању утицаја који су претходне епохе, али и поетика писца могли имати на 

обликовање ове фигуре. Покушај класификације јунака довешће до конструисања модела 

идеалне владарске фигуре у српској књижевности. Пошто је број дела у којима се јавља ова 

фигура у изабраном периоду веома велики, успостављају се критеријуми по којима се 

одређена дела уклањају из корпуса дела који ће бити предмет даљег истраживања. Анализом 

јунака који су настали по узору на српске средњовековне владаре испитује се који јунак се 

својим особинама највише приближава успостављеном моделу идеалне владарске фигуре. 

Иста метода је затим примењена и на књижевна дела у којима су јунаци били актуелни 

владари. Последњи део истраживања бави се уочавањем субверзивног тока у обликовању 

владарске фигуре и истицањем његових особина.  

 Резултати истраживања указују да се у корпусу анализираних дела може уочити 

магистрални ток у обликовању владарске фигуре у српској књижевности, у коме се тежило 

идеалној владарској фигури, или се у односу на њу владар у конкретном књижевном делу 

критиковао. Издвајањем субверзивног тока показало се да је култура унутар себе развила 

критички став, што указује на њену зрелост. Допринос овог истраживања је у пружању нове 

књижевноисторијске приче, засноване на једном типу јунака, а која истиче одређене вредности 

друштва у први план. 

 

Кључне речи: владар, српска књижевност, историја књижевности, идеална фигура, цар 
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Ruler Figure in Serbian Eighteenth and Nineteenth Century Literature 

 

Summary 

 

Ruler figure in Serbian literature has been present since the first written works of literature. 

Even though many literary works featuring ruler figure were analysed on their own, there is no 

academic work in critical literature that analyses and researches the figure’s development during a 

certain time period. 

The aim of this research is to analyse the relevant pieces of literature which feature the ruler 

figure, to find its place in literary history, as well as the culture. In order to perform this analysis, first, 

it had to be estimated if it was possible to establish a well-rounded narrative during the chosen time 

frame, but also if it was possible to determine which literary pieces corpus would be used in this 

research. Then, the research focused on which influences from previous periods and the authors’ 

poetics shaped the ruler figure. The attempt to classify a character will lead to the construction of the 

ideal ruling figure model in Serbian literature. Since the number of works that feature this figure in 

the chosen period is rather large, a criterion that excludes certain works from the corpus for further 

research was developed. Analysing the characters which were developed in reference to Serbian 

medieval rulers, we examined which character’s traits bring them the closest to the existing model of 

the ideal ruling figure. The same method was then used on those works which featured the then-ruling 

kings and emperors. The last part of the research deals with a subversive flow in shaping the ruler 

figure and its characteristics. 

The results of the research show that the main flow of ruler figure shaping in Serbian literature 

can be distinguished in the corpus of analysed works, and that it was strived towards the ideal ruler 

figure, or that a ruler was critiqued in reference to it. Pointing out the subversive flow showed that 

the culture within itself developed a critical attitude, which hints at its maturity. This research’s 

contribution is the offer of a new critical historical narrative based on a character type that emphasizes 

certain societal values. 

Keywords: ruler, Serbian literature, literature history, ideal figure, Dusan the Emperor, Lazar 
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УВОД 

 

 

 Предмет научног истраживања чини проучавање фигуре владара у књижевним делима 

српске књижевности 18. и 19. века. С обзиром на различите титуле које носе јунаци књижевних 

дела овог периода, владар се у овом раду дефинише као појединац који је носилац политичке 

моћи једне заједнице и јавно прихваћен као њен представник. Због обима корпуса проучавања, 

за репрезентативна дела сматраће се она у којима се владар јавља као главни јунак или један 

од главних јунака, односно има значајнију улогу у књижевном тексту.  

Фигура владара у књижевним делима српске књижевности била је предмет анализе 

великог броја научних студија, али само у анализама појединачних књижевних дела. До 

одређеног уопштавања и описа ове фигуре у народној књижевности дошло је у радовима 

Снежане Самарџије, док је модел обликовања владарских житија у својим радовима 

анализирала Радмила Маринковић. Када је реч о студијама посвећеним анализи лика владара, 

значајна је студија Зорице Несторовић Богови, цареви, људи, у којој је ауторка, анализирајући 

појаву трагичког јунака у српској књижевности деветнаестог века обухватила низ ликова 

владара. 

 Непостојање студије у којој би биле приказане промене у владарској фигури у 

књижевности осамнаестог и деветнаестог века представља разлог за почетак овог 

истраживања. Циљ истраживања јесте да се кроз анализу владарских фигура уоче промене које 

су настајале унутар саме фигуре, а затим препознају и процеси који су до тих промена довели.  

 Рад ће бити конципиран у неколико поглавља. У првом делу поставиће се питање 

оправданости заснивања књижевноисторијске приче на једном типу јунака и у одређеном 

временском периоду. Пошто позиција владара представља најистакнутију фигуру у 

политичком систему, поставља се оправдано питање колики је био утицај актуелних 

политичких идеја на начин на који су писци обликовли своје јунаке. Осим актуелних идеја, 

своју улогу су, свакако, морале имати и идеје претходних епоха, те је неопходно осврнути се 

и на начин на који је фигура владара виђена у средњовековној и народној књижевности. 

Поштовање аутономије књижевности као уметности условиће преиспитивање начина на који 

одређени елементи у самој књижевности могу утицати на формирање владарске фигуре. Кроз 

покушај класификације покушаће се да се дође до јасних категорија које би пружиле знање о 

опсегу у обликовању оваквих јунака. Истраживање ће се наставити у правцу проучавања дела 

у којима се јављају српски владари – како они који припадају прошлости, тако и актуелни. 

Циљ је да се препозна које вредности су писци ставили у први план кад су обликовали своје 

јунаке и на основу синтезе њихових поступака дође до закључка које су то особине личности 
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владара посматране као пожељне и да ли је могуће њиховим препознавањем конструисати 

модел идеалног владара. 

 Главна мотивација истраживача за рад на овом тексту огледа се у жељи да једна 

књижевна фигура која је имала значајно место у књижевности осамнаестог и деветнаестог века  

добије заслужено тумачење и да се поређењем начина на који су писци своје јунаке 

обликовали истакну они ликови који представљају врхунац у обликовању ове фигуре. 
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ЗАСНИВАЊЕ КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКЕ ПРИЧЕ 

 

 

Тематско истраживање дела која припадају књижевној прошлости са собом доноси 

спорна питања која се јављају јер сваки додир са књижевном историјом подразумева и став 

који истраживач заузима према историји књижевности. Пошто се мора уважити да је ,,целина 

књижевне прошлости приступачна само кроз причу и да је објективна прича о прошлости 

немогућа“(Николић 2015: 215), истраживање у задатим оквирима подразумева стварање 

метанаративне приче јер проучавање фигуре владара у књижевности захтева успостављање 

односа према књижевноисторијским причама које егзистирају у традицији проучавања српске 

књижевности. Ово истраживање, због саме природе владарске фигуре, представља анализу 

начина на који је српски народ конструисао причу о својој прошлости у литерарном дискурсу. 

Прича о српским владарима кроз овакав наратив престаје да буде прича о појединцима и 

постаје прича коју народ казује себи о својој прошлости, кроз њу вреднује своју садашњост и 

ствара слику о себи за будућност.  

Прихвативши тврдњу да је ,,централна поставка књижевне историје да се писац и 

његово дело морају схватити у њиховој историјској ситуацији, да разумевање текста 

подразумева познавање контекста“(Компањон 2002: 259), истраживач се налази пред важним 

изазовима – утврдити поузданост историјске приче и однос књижевноисторијске приче према 

култури којој припада. Овде свакако постоји опасност да се у раду склизне у пуко 

позитивистичко истраживање, и на тај начин оспори аутономија књижевног дела. Ипак, 

уколико чиниоце историјске ситуације ,, не схватамо као узроке, већ само као 

услове“(Компањон 2002: 263), разумљива је потреба да се у стварању приче о фигури владара 

изврши проучавање које ће обухватити и социолошке, политичке и културолошке услове у 

којима се анализирана дела јављају. На тај начин, књижевна историја се тумачи као 

,,равнотежа између тумачења естетског и контекстуалног“(Николић 2019: 20), при чему 

они ,,нису супротстављени него међусобно самоодређујући чиниоци“(Исто), односно нема 

предности једног над другим. 

Први проблеми на које историчар књижевности наилази у успостављању овакве приче 

и које мора разрешити јесу исти они са којима се срећу историчари и културолози, а то су: 

необјективност сваке историјске, па и књижевноисторијске приче, а затим и питање вредности 

које постоје или желе да се наметну у култури у којој се књижевноисторијска прича рађа или 

преиспитује. 

Привидност објективности историјских наука прикрива чињеницу да је ,,историчар 

нужно селективан“(Кар 2001: 13). Његов задатак би био немогућ када би прошлости приступио 

са жељом да читаоцима представи све јер ,,процес реконструкције условљава избор и 

интерпретацију чињеница: то управо и јесте оно што их чини историјским чињеницама“(Кар 

2001: 20). Као резултат читалац пред собом нема реконструисану прошлост, већ конструкцију 

једног аутора, која је, ипак, условљена одређеним општим идејама о датом питању у друштву. 

Прихвати ли се дефиниција књижевног дела као ,,историјског документа који наставља да 

изазива естетски доживљај“(Компањон 2002: 260), може се подвући јасна паралела између 

представљања историјске прошлости и историје књижевности јер ,,прошлости изван приче 

нема и различите приче представљају различита осмишљавања заједничке прошлости, увек 

осведочене и ограничене документованим збивањима која, пак, изван приче немају смисла и 

која се ни издалека не могу сва осмислити,[ а то] чини (књижевно)историјску причу 

проблематичним местом сваке културе“(Николић 2015: 216).  

Да би историчар књижевности успешно формирао књижевноисторијску причу, 

потребно је прихватити да ,,успостављање вредносног поретка оспољава становиште са 

којег књижевни историчар пише“(Николић 2015: 194), те да само уколико покуша да освести 
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вредносни поредак који заступа, може подвргнути свој рад самокритици и избећи идеолошко 

читање и вредновање дела о којима пише. На тај начин ће и заједница знати са које позиције и 

по којим критеријумима је прича настала јер ,,увек ће бити нечега што у њу неће ући, а оно 

укључено биће вредновано с обзиром на становиште са којег се прича уобличава“(Николић 

2015: 194). Заузимање одређеног становишта усмериће и контекстуализацију дела унутар 

прошлог, али и садашњег тренутка, јер ће ,,она увек зависити од наших питања са којима делу 

приступамо“(Николић 2015: 210) и њима бити омеђена.  

 Ово истраживање посвећено је преиспитивању књижевне, а не историјске прошлости, 

те водећа вредност у приступу сваком књижевном делу мора бити естетска. Задатак не 

обухвата приказивање опште историје српске књижевности, већ подразумева потребу аутора 

да књижевну прошлост презентује кроз највеће естетске домете епохе. Циљ је указати на 

развој фигуре владара у одабраном периоду српске књижевност, конструишући тако тематски 

ограничену причу о књижевној прошлости. Овим приступом фокус истраживања се донекле 

помера од очекиваног јер ,,док се развијала у блиској вези са историјом идеја или култура, 

књижевна историја је у поље своје пажње укључивала и идејно значајна дела која нису имала 

естетску функцију“(Водочка 1987: 5). На овај начин делимично се помера фокус историчара 

са естетске и на еволутивну вредност дела јер ,,дело које помера развитак структуре у 

одређеном правцу природно мора да има и своју еволутивну вредност, која лежи у променама 

које дело доноси“(Водочка 1987: 29). Истраживање препознаје и истиче дела високе естетске 

вредности, самерава на који начин је у изузетним делима долазило до формирања владарске 

фигуре, али не занемарује чињеницу да се у делима просечне вредности могу најлакше уочити 

типске особине епохе којој дело припада. 

Политичка историја европске цивилизације могла би се читати као историја биографија 

њених владара ако се уважи чињеница да је историја ,,један друштвени процес у којем 

појединци узимају учешће као друштвена бића“(Кар 2001: 42). Овакав поглед на прошлост, 

иако није свеобухватан, посебно је интересантан јер ,,у колективном животу човечанства, оно 

што највише задивљује сведоке и највише погодује приповести, то је пустоловина великих 

људи и држава“(Фире 1994: 95). Чак и у оним периодима када владари нису били најутицајније 

личности свог доба, свакако су се личности које су се тада истицале морале одредити у односу 

на њих. Тумчење поступака владара веома је тежак задатак јер и уз постојње најинтимнијих 

записа, какви су аутобиографије или дневници, наратору се не може веровати. Наду за 

откривање праве мотивације историчар може пронаћи само у упоредном проучавању 

сведочанстава историјских личности и њихових савременика, и то тек након што осветли 

позиције са којих аутори пишу. У том преплитању тумачења историјских података, праћења 

политичких промена и развоја филозофских идеја, као и записима самих учесника у 

догађајима, јавља се прича о низу владара који упркос свим разликама задржавају минимум 

заједничких особина, које су одређене њиховом јавном функцијом појединца у чијим рукама 

је сконцентрисана политичка моћ заједнице коју представљају. Зато тумачење фигуре владара 

у историји, као и у књижевности подразумева не само анализу јунака, већ и вредности које 

заједница користи у оцени његове владавине, било да је реч о заједници у којој писац ствара, 

или оној у којој се рецепција дела врши. 

Покушај повезивања књижевних дела различитих епоха свакако јесте један од изазова 

овог истраживања према чијој методологији тумачено дело се одређује у односу на уметнички 

правац коме припада и политичке идеје које су утицале на представу о владару у самом 

друштву, а затим и на преобликовање фигуре у односу на друга књижевна дела. Само на тај 

начин може се свестрано сагледати однос који одабрана књижевна дела имају и пратити 

промена фигуре владара у српској књижевности осамнаестог и деветнаестог века. 

 Две идеје су узете као почетне при тумачњу владарске фигуре у српској књижевности, 

а то су: да се стваралаштво осамнаестог и деветнаестог века у складу са јасно дефинисаним 

критеријумима може посматрати као целина и да се у овом раздобљу српска књижевност 

формира као национална са постојањем свести о њеном националном идентитету. 
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1. Целина осамнаестог и деветнаестог века 

 

Довести у везу два временски удаљена историјска догађаја може се сматрати 

оправданим само уколико постоји јасно одређени критеријум који указује на њихову 

каузалност. Када је реч о успостављању једне епохе, посебно тако велике да обухвата два века, 

изазов постаје утолико већи. О целини одређеног историјског периода се може говорити само 

уколико акценат буде на препознавању одређених појава које привлаче око истраживача, 

праћењу њихових промена и стварању наратива у оквиру изабраног периода. Две су 

могућности успостављања целине осамнаестог и деветнаестог века – у историјском и 

књижевноисторијском смислу.  

Због значаја владарске фигуре у структури сваке политичке заједнице и њене 

присутности од самих почетака људског организовања, говорити о издвојеном и целовитом 

периоду у њеном развитку представља комплексан задатак. У овом истраживању историјски 

процес се не посматра као кретање које има задати циљ до кога се мора стићи, већ као низ 

сталних промена, које нису вредносно условљене. Процес промена друштвене организације не 

подразумева да су одређени облици друштва који се појаве касније савршенији или бољи по 

свом уређењу од претходних. Зато се у тумачењу фигуре владара у историјском процесу не 

врши вредновање према актуелном облику владавине, пошто се не би могла уклонити 

савремена перспектива истраживача да би се добила потребна објективност. Посебан изазов 

представља и разлика између политичке мисли и њене практичне примене. Ове области 

политичког живота у неким историјским периодима нису имале довољно заједничких 

елемената да би се могле посматрати као целина. Говорити о постојању владарске фигуре у 

историји, може се само након што се анализира политичка мисао која је пратила њену појаву, 

као и утицај који је вршила, и након што се истакну кључни догађаји који су проузруковали 

промене у организацији политичких заједница. 

 С друге стране, успоставити књижевноисторијску целину која би обухватала два века 

у српској књижевности, а посебно када је реч о два века током којих се јавио велики број 

књижевних епоха, често сукобљених према својим идејама, представља тежак задатак. Морају 

се превазићи различитости књижевних епоха и у њиховим сличностима пронаћи начин 

успостављања кохерентне фигуре. Да би се то учинило, потребно је раздвојити одлике самих 

епоха од онога што владарску фигуру чини актуелним у свим периодима.  

  

1.1. Политичко-историјска целина  

 

Два догађаја се могу одредити као значајна у светској историји када је реч о променама 

фигуре владара које су обележиле осамнаести и деветнаести век. Први је Вестфалски мировни 

уговор, потписан 1648. године, а други Први светски рат, који се завршио 1918. године. У овом 

периоду дошло је до промена у расподели политичке моћи, што је утицало и на статус који је 

владарска фигура имала.  

 Вестфалски мировни уговор је донео кључну промену у односу на претходну 

политичку мисао1. Промењен је извор ауторитета владара – политичка моћ више није била 

 
1 Николо Макијавели се с разлогом може одредити као најупечатљивији и један од најзначајнијих мислилаца 

модреног схватања власти. Његово дело ,,Владалац“, у коме је први издвојио политику као посебну област 

друштвеног живота и подрвгнуо је темељном проучавању, одредило га је као ,,првог модреног политичког 

мислиоца“(Ђурић 2010: 217). Идеја по којој циљ човековог делања у политичком животу ,,налаже употребу свих 

могућих средстава“(Ђурић 2010: 223), а циљ таквог делања је држава, која је ,,вредност по себи, њено добро је 

крајњи циљ којем владалац мора да тежи“(Ђурић 2010: 223), била је пресудна за рационализацију политичке 

филозофије. Ауторитет бога се уклања из политичког живота, чиме владар, иако део хришћанске заједнице, не 

може начела којима се води у политичком животу заснивати на моралним начелима хришћанства. Његови 

поступци морају бити условљени реланом ситуацијом и анализом савременог политичког тренутка. Зато 

Макијавели не развија обиман теоријски систем и општа начела, већ даје практичне савете за успешну владавину. 
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дарована од Бога, већ ауторитет световном владару долази од народа. Римокатоличка црква je 

изгубила политички утицај који је до тада имала у већини земаља. Право владара да бира 

црквену заједницу на територији своје државе доводи до секуларног карактера државе. Овај 

историјски догађај испратила је и филозофска политичка мисао, те се само три године касније 

појављује Хобсово дело Левијатан, које је умногоме изменило идеје о природи политичке 

моћи и облицима њеног испољавања. Народ постаје суверени субјекат у политичком животу 

и основни извор политичке моћи, док се владарска фигура дефинише као ,,вештачка, фиктивна 

особа, на коју су људи пренели сва своја права и слободу како би се ујединили у једно 

политичко тело и извукли из природног стања”(Ступар 2014: 165). Заједно са идејама Џона 

Лока, објављеним у Две расправе о влади 1689. године, може се рећи да је Хобс у седамнаестом 

веку започео духовни ,,период који је преживео разочарање старог средњовековног 

политичког поретка и појаву модерне, централизоване, територијалне државе, која је 

потчинила верске институције националној контроли“(Пери 2000: 132). Одбацивши учење 

Босијеа и Филмора, који су се позивали на божанско право краљева на неограничену власт, 

Хобс и Лок утемељују модерну политичку мисао. Ова тврдња се мора изрећи са опрезом јер 

,,нема никакве сумње да је Хобс био поборник државног апсолутизма“(Ђурић 2010: 282), а да 

се модерност његове мисли огледа у тврдњи ,,да је црква до краја потчињена држави“(Ђурић 

2010: 287). За разлику од средњовековне политичке мисли, па и неких савременика, Хобс је 

одбацио теократски поглед на државну организацију. На идеје које су биле доминантне у 

осамнаестом веку много више је утицало Локово стваралаштво јер је он био ,,један од 

најпознатијих и најчитанијих политичких писаца у Француској у XVIII веку“(Ђурић 2010: 

289), који је идејом о праву народа на побуну под одређеним условима остварио јак утицај на 

политичку мисао просветитељства.  

Политичка мисао осамнаестог века одређена је идејама о формирању институција и 

обезбеђивању политичких и правних механизама који би поуздано штитили слободу 

поједница која, опет, у овом периоду не представља хомогени појам. Идеја о владару 

просвећеном апсолутисти, настала на идејама немачког класичног идеализма, своју практичну 

примену делимично је доживела кроз владавине Фридриха Другог и Катарине Велике. Па 

ипак, идеја о просвећеном владару и постојању друштвеног уговора између њега и поданика 

крах ће доживети у Француској револуцији јер ,,мада је идеал просвећености била реформа, 

њена последица је била револуција“(Ђурић 2010: 306). Монтескје је својим идејама извршио 

највећи утицај на политичку мисао у периоду пре Француске револуције. У политичком 

животу, као што се и може очекивати, оне нису дословно спроведене, али то не умањује њихов 

значај. Његов највећи допринос је подела власти на три гране – извршну, законодавну и судску. 

Циљ је био да се оваквом организацијом оствари равнотежа и на тај начин држава постане 

гарант права својих грађана. Јасно је да је акценат на слободи поданика, као и законима који 

ће ту слободу гарантовати, а не на правима које владар има. 

Француска револуција је донела корениту и највећу промену у новом погледу на облик 

политичке заједнице јер ,,идеја нације потиче из идеја просвећености последње четвртине 18. 

века и идеја Француске револуције“(Николић 2019: 69). Она није укинула монархију као облик 

владавине, али јесте дубоко изменила положај и права владара. Нова је и идеја да територија 

државе треба да обухвати само један народ, претворивши га у нацију, мада ће на остварење 

ове идеје многе еврпске нације дуго чекати.  

Догађаји с краја осамнаестог века одредили су ток политичких процеса и у наредном 

веку, те се деветнаести век може одредити као век стварања нација, дефинисања њихових 

идентитета и предузетих корака ка стварању националних држава. Потреба да се овај период 

сагледа као целовита епоха јавила се у историји, те су многи историчари заузели став да је 

 
Оваквим идејама Макијавели је у потпуности напустио постојећи политички систем средњег века, који је био 

дубоко одређен постулатима хришћанске вере и отворио пут модерним идејама политичке филозофије.  
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оправдно говорити о ,,дугом деветнаестом веку“. Термин2 је популаризовао Ерик Хобсбаум у 

својим делима посвећеним деветнаестом веку, у којима је успоставио периодизацију епохе пре 

свега на основу економског уређења и његових промена3. Оваква периодизација се не може 

прихватити као релевантна у овом истраживању јер за њу водећи критеријум нису политичке 

промене(при чему се не искључује постојање узајамног односа економије и политике). 

Пошто се као критеријум не може прихватити економска организације заједнице, као 

што је то учинио Хобсбаум у свом делу, мора се указати на други критеријум за одређивање 

1918. као крајње године када је реч о фигури владара у светској историји. Који критеријум би 

оправдао приписивање првих четрнаест година двадесетог века веку који му је претходио? 

Прави одговор представљају идеје које су свој зачетак и актуелизацију у друштву доживеле у 

претходном периоду, али динамиком и начином свог испољавања чине условно хомогеним 

временски период деветнаестог и првих четрнаест година двадесетог века.  

 Француска револуција је 1789. године формирала модерну идеју нације и у њој 

препознала носиоца политичке моћи који даје ауторитет владару. Током деветнаестог века 

појава различитих мишљења о начину уређења политичке заједнице условила су формирање 

политичких партија и различитих програма. Дошло је до развоја политичког мишљења на 

новим основама, као и до борбе народа за своја јасно дефинисана и гарантована права. Власт 

монарха бива све више ограничена. Зато је пресудна 1918. година јер изласком из Првог 

светског рата нестају и последње изразите мултинационалне монархије на тлу Европе – 

Отоманска империја и Хабзбуршка монархија. Монархија остаје прихваћена у неким 

државама, али више никад нема онај значај и права која је имала у претходним епохама.  

Посматрајући историјске догађаје, као и политичке промене који су они условили, 

могуће је формирање целине у оквиру европске историје која обухвата период од Вестфалског 

мировног уговора до Првог светског рата. Он започиње стицањем самосталности државе од 

цркве и појавом народа као релевантног политичког чиниоца, најзначајнију промену 

доживљава појавом идеје нације током Француске револуције и завршава се престанком 

постојања мултинационалних држава под владавином једног владара на тлу Европе4.  

Формирати политичко-историјску целину у српској историји немогуће је ако се не узму 

у обзир европске политичке идеје и процеси. Крај средњег века српски народ је дочекао под 

турском владавином и политичким уређењем које је постојало на тлу Османског царства. 

Посебан значај зато заузима Сеоба Срба 1690. године. Промена територије на којој је део 

српског народа живео довела је и до укључивања у нови политички и културни систем. У 

Хабзбуршкој монархији Срби су се нашли под утицајем европских идеја, које нису у тој мери 

могле утицати на становништво које је живело под турском влашћу. Одлука о преласку у 

 
2 Термин ,,дуги деветнаести век” односи се на период који обхвата догађаје од 1789. до 1914. године. Иако га је 

својим коришћењем унутар своје научне трилогије ,,Доба револуције”, ,,Доба капитала” и ,,Доба царства” 
значајним учинио Ерик Хобсбаум, не може се рећи да је овај термин он конструисао. Прво издање ,,Доба 

револуције: Европа 1789-1848” изашло је 1968. године. Иља Еренбург, совјетски писац и новинар, овај термин је 

употребио  у свом делу ,,Људи, године, живот". Он пише: ,,У суштини, деветнаести век је трајао више него што 

му је одређено: почео је хиљаду седамсто осамдесет девете, а завршио се хиљаду деветсто четрнаесте“(Еренбург 

1962: 18). Дело је прво излазило у деловима 1960. године у часопису ,,Нови свет"(,,Новый мир“) у Русији, да би 

у Србији било објављено као целина 1962 (Култура, Београд). Превод на енглески језик се појавио 1964. 

године(World publishing, first edition). Хобсбаум је почео са објављивањем своје трилогије 1968. године, четири 

године након Еренбурговог енглеског издања, те се не може одбацити идеја да је утицај постојао, односно да је 

Хобсбаум од Еренбурга преузео идеју о ,,дугом 19. веку“. Истраживање је показало да нема поузданих извора 

доступних истраживачу који би потврдили да ли је овај термин смислио Еренбург, или га је и он преузео од неког 

другог аутора.  
3 Хобсбаум у последњем делу своје трилогије објашњава на који начин је представио деветнаести век: ,,у 

суштини, централна оса око које сам покушао да организујем историју века је тријумф и трансформација 

капитализма у историјски специфичним формама буржоаског друштва у својој либералној верзији“(Хобсбаум 

1987:  8−9). За њега крај деветнаестог века догодио се 1914. године јер је тада наступио ,,један од природних 

ломова у историји који се не може порећи“(Исто, 6). 
4 Важно је не заборавити да је процес деколонизације уследио тек након Првог светског рата, али ова чињеница 

не игра тако велику улогу на политичком плану јер су идеје о националној држави на тлу Европе већ омогућиле 

стварање националних држава.  
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Хабзбуршку монархију, као и очување идентитета народа, захтевали су од Срба да се јасно 

дефинишу као политичка заједница. Друштвено уређење било је такво да се као представник 

народа издвојило свештенство, које је представљало ,,стожер довољно моћан да успешно 

замени и читав један ишчезли слој српског друштва – његове династије и његово велико 

племство“(Медаковић 2014: 592). Оно је било главни политички представник заједнице, 

упркос захтеву сабора да се дозволи постојање световног политичког представника народа, 

који би носио титулу војводе5. Овај захтев у осамнаестом веку није био уважен. Место 

представника српског народа у новој заједници имао је архиепископ, који никада није добио 

право од стране Монархије да српску заједницу представља и у световним питањима, већ је 

такво делање било више пута оспоравано и ограничавано. Немајући свог световног политичког 

представника, који би на неки начин био наследних српских средњовековних краљева, српски 

писци осамнаестог века у својим књижевним делима су се окренули представљању великих 

владарских фигура из европских земаља, посебно Хабзбуршке монархије и Руског царства, 

као двеју земаља које су имале највећи утицај на српску заједницу у Mонархији.  

Нада о слободи на простору српске средњовековне државе није нестала за време турске 

владавине. Посебно је била јака када су Хабзбуршка монархија и Русија повеле рат против 

Отоманске империје на крају осамнаестог века. Ипак, историјски догађај који је обележио не 

само почетак деветнаестог века, већ и целокупну српску историју, свакако јесте Први српски 

устанак. Посматрано из историјске перспективе, чини се сасвим оправдано почетак 

деветнаестог века одредити овим догађајем. Свест о његовом значају постојала је већ у 

деветнаестом веку. Никола Вукићевић у својој ,,Историји србскогъ народа за учешћу се србску 

младежь“ из 1865. године врши периодизацију српске историје, одређујући као пето време у 

српској историји период од 1389. до 1804. године. Он не именује овај период, али свакако је 

јасно да је критеријум била турска владавина на простору некадашње српске средњовековне 

државе. Одређивање ,,почетка“ једног века у складу са догађајима, а не хронолошки, помера и 

само значење одреднице ,,век“, и уместо одређења временског периода, прелази се на покушај 

обухватања идеја, мисли и духа једне епохе. Узимајући у обзир историјске догађаје, за 

одређење ,,дугог деветнаестог века“ у српској историји као почетни и завршни догађај морају 

се одредити Први српски устанак (мада је револуција свакако била припремљена низом ратова 

између Турске, Русије и Хабзбуршке монархије, у којима је Турска губила своје територије), 

а као завршетак Први светски рат6, јер, иако је српска борба за самосталну државу завршена 

1878. године добијањем самосталности на Берлинском конгресу, улазак у нову државу и 

 
5 Отпор који су Срби пружли хабзбуршкој војсци током Великог бечког рата јавио се као последица пљачкања 

становништва од стране хабзбуршких војника, али и поступака одређених језуита који су пратили војску. Зато је 

Леополд I упутио позивно писмо Србима 6.4.1690. године. У њему је гарантована  институција политичког 

представника са титулом војводе, као и слобода вероисповести, али са јасном идејом да Срби остану на 

територији Отоманске империје и да се на њој боре. Уколико би победили, признали би власт Хабзбуршке 

монархије и постали део Угарске краљевине. На основу овог писма, приликом преласка на територију 

Хабзбуршке монархије Срби су инсистирали да добију признатог политичког предствника. Прве привилегије из 

августа 1690. јасно су показале на који начин ће бити разрешено ово питање у наредним деценијама – Срби 

добијају право на слободу вероисповести, слободан избор архиепископа, али не и световног политичког 

представника. Сва добијана права Угарска краљевина, на чијој су се територији налазили, није уважавала, док је 

Римокатоличка црква вршила унијаћење православног становништва. Бечки двор је, с друге стране, додељене 

привилегије користитио као средство манипулације српским народом.  

6 Одређени број историчара период у српској историји од 1903. до 1914. посматра као самосталну целину у односу 

на деветнаести век. Милош Ковић у зборнику ,,Срби 1903-1914: историја идеја“ овакав поглед на дати период 

образлаже пре свега променом у политичком животу, односно демократијом која по први пут бива доминантна у 

српском друштву, иако Краљевина Србија и даље има статус монархије. Примењујући овај критеријум период 

након Велике сеобе Срба би се могао поделити на три периода: од 1690. до 1808 (изгласана наследна владавина 

за Карађорђеве потомке), период борбе за легитимну владарску фигуру; од 1808. до 1903. године период борбе 

против апсолутизма владара и покушаји ограничавања његове власти, и од 1903. до 1914. године период победе 

демократских идеја у време владавине краља. Овим се јасно показује да су периодизације историјских периода 

могуће на основу више критеријума, те се оправдано може тврдити да период од 1690. до 1914. представљати 

целину на светској политичкој сцени.  



9 

покушај успостављања нове, југословенске нације, пресудно су утицали на идентитет српског 

народа.  

Самеривши историјске догађаје у Европи и Србији, са уважавањем политичке мисли 

која их је пратила, долази се до закључка да се осамнаести и деветнаести век у српској историји 

могу посматрати као целина и омеђити наведеним догађајима из 1690. и 1914. године. У 

оквиру овог временског периода српски народ је започео борбу за своја политичка права, 

очување идентитета заједнице, али и стремљење ка самосталној држави, а на том путу 

формирао себе као нацију, да би до краја одређеног периода своје тежње и остварио. Тврдња 

да је ,,у раздобљу од 1900. до 1918. српска култура постигла највише домете у многим 

областима живота и стваралаштва“(Пијановић 2019: 19) представља аргумент за претходно 

наведену тврдњу. Одабрани период представља време формирања и зрења српске нације и као 

такав се може посматрати у целини. После 1918. српска заједница није нестала, али је дошло 

до поништавања успостављеног идентитета и престанка постојања самосталне политичке 

заједнцице, која би на прво место, или уопште неко важно место стављала политичке интересе 

српског народа. Ово не значи да идеја српске нације у каснијим временима у потпуности 

нестаје, али она неће бити водећа мисао на начин на који је то била у одабраним периоду.  

 

1.2. Књижевноисторијска целина 

 

Целина осамнаестог и деветнаестог века у српској историји одређена је периодом од 

1690. до 1914. године. Учинити исто у историји књижевности много је теже. Већ 1690. година 

јесте упитна када је реч о почетку модерне културне епохе код Срба, јер, иако је тада дошло 

до културолошке и цивилизацијске промене када се српски народ нашао под утицајем нове 

културе, овај утицај се није одмах испољио у књижевности. Српски народ је, плашећи се 

унијаћења, споро преузимао барок, и то преко руске културе. Посматрајући у тој перспективи, 

одредница осамнаестог века као века преображаја који траје од 1690. до 1804, а коју даје Јован 

Деретић у ,,Историји српске књижевности“, са културно-историјског становишта, које аутор 

заузима, није проблематична, али са књижевног јесте, јер сама 1804. година ни на који начин 

није пресудна за историју књижевности. Чак би се, пратећи појаве у књижевности, 1814. 

година могла одредити као значајнија, па чак и пресудна година за крај ,,дугог осамнаестог 

века“ јер изласком Вукове Мале простонародне славеносербске песмарице почиње стварње 

нове магистралне линије српске књижевности, оне која ће народној књижевности дати 

истакнуто место и представити је као узор за ставарање и у ауторској књижевности.  

 Значајан је и проблем периодизације наведеног периода код историчара књижевности. 

Да би се избeгао неутемељени прелазак преко разлика међу одређеним делима не би ли се 

епоха представила као хомогена, потребно је задржати се на првој и најопштијој подели српске 

књижевности, а то је подела на стару и нову књижевност. И док не постоји сагласност око тога 

када почиње нова књижевност7, ова подела, која је први пут записана8 у Памјатнику мужем у 

 
7 Општеприхваћену поделу ауторске српске књижевности на стару, дубровачку и нову у савременој науци  o 

књижевности утемељио је у својој Историји српске књижевности Стојан Новаковић. Главни критеријум 

приликом поделе био је филолошки, па је нова књижевност одређена почетком писања на ,,правом народном 

језику“. Павле Поповић у Прегледу српске књижевности као почетак нове књижевности одређује крај 

осамнаестог века. Јован Скрелић је у раду Подела нове српске књижевности на периоде епоху рационализма, као 

прву модерну епоху, сместио на почетак осамнаестог века и одредио њено трајање до 1810. године. Он за 

критеријум приликом периодизације узима културно-историјски аспект времена и књижевне идеје епохе. Главни 

критеријум Богдана Поповића у Антологији јесте узор на основу кога се књижевност ствара, те почетак новије 

српске књижевности смешта у 1840. годину, када је Бранко Радичевић почео да пише по узору на народну лирску 

поезију, што се може сматрати ,,почетком сваког оригиналног песништва у историји књижевности“(Поповић 

2011: 10).  Различити критеријуми којима су се историчари књижевности водили у својим периодизацијама 

довели су до неусклађености мишљења, па чак и када је реч о обиму појма ,,нова књижевност“, који сви 

прихватају.  
8 О оправданости тумачења ове поделе као оригиналне идеје Лазара Бојића видети више у Јован Пејчић 

,,Утемељујућа идеја историје књижевности: основна подела српске књижевности“ у Периодизација нове српске 

књижевности: поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића, ур. Злата Бојовић, САНУ, Београд, 2019. 
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славено-сербском књижеству славним Лазара Бојића, остала је општеприхваћена. Сам Бојић 

је одредио почетак нове књижевности од Орфелиновог стваралаштва. Ова подела јесте у 

складу са временским периодом овог истражвања, те се може рећи да почетак проучавања 

владарске фигуре се поклапа са почетком модерне српске књижевности, на начин на који ју је 

схватао Бојић, док би се за крај узела претходно историјски одређена 1918. година.  

Одабрани период велики је изазов за успостављање целине унутар које је реч о стилски 

хетерогеном делу историје књижевности, у коме доминирају епохе барока, просвећености, 

предромантизма, романтизма и реализма, док крај деветнаестог века доноси са собом и епоху 

модерне. Стога, временски период који обухвата ово истраживање не може се одредити 

граничним годинама које би биле одабране на основу крајњих година неке епохе одређених 

од стране историчара књижевности јер се саме епохе међусобно прожимају, а одлике једне 

епохе могу се срести и код писаца који су стварали у каснијем периоду. 

Зато, као почетак анализиране целине српске књижевности која се бавила променом 

фигуре владара одређује се дело Емануела Козачинског Траедокомедија, изведено 1734. 

године. Прво драмско дело српске књижевности истовремено представља и заснивање 

традиције приказивања историјских догађаја у књижевности са жељом да се укаже историјско 

трајање српског народа. Ова тематика ће посебно обележити драмско стваралаштво 

деветнаестог века.  

Лазар Бојић је Орфелина одредио као првог писца модерне књижевности. Дело које је 

веома значајно и могло бити кључно у обликовању фигуре владара јесте његова биографија 

посвећена Петру Великом, која је објављена 1772. године. Ово дело, иако и само пуно 

недостатака, много је успешније написано од Траедокомедије, те би по том критеријуму могла 

бити одређена као гранично дело овог истраживања. Такође, дело има и велику еволутивну 

вредност. Биографија у српској средњовековној књижевности као најзначајнији жанр ове 

епохе намењена је опису живота владара и црквених великодостојника као пута ка 

светитељском ореолу. Функција ових текстова, била је, пре свега, литургијска. Орфелин мења 

задати образац и пише модерну грађанску биографију, која се према својим просветитељским 

идејама мора сврстати у магистрални ток српске културе осамнаестог века. Он напушта 

представу о владару-светитељу и свог јунака представља као војсковођу и великог 

реформатора. Промена најзначајнијег средњовековног жанра на почетку модерне српске 

књижевности требало би истаћи Орфелиново дело у односу на сва друга дела његове епохе. 

Па ипак, оно не може бити одређено као ,,почетак“ приче о владарској фигури у модерној 

српској књижевности јер тематизује владавину једног странца. Иако је сасвим оправдано 

Орфелиново окретање Петру Великом, који је, као заштитник православаца у Хабзбуршкој 

монархији, морао бити прихваћен и цењен у српској средини, прича о страним владарима 

никада није постала доминантна у српској књижевности и култури. Емануел Козачински 

својом невештом драмом ипак чини најзначајнији корак јер на позорницу српске културе 

изводи владаре који сведоче о вишевековном постојању српског народа. Током деветнаестог 

века ова тема ће бити актуелизована и у другим књижевним жанровима и постати један од 

доминантних токова српске књижевности.  

Истакнуто дело на крају одабраног периода јесте драма Краљева јесен Милутина 

Бојића. Део драмског опуса овог писца чини последњу етапу у драмској традицији са темама 

из средњовековне књижевности јер ,,Национална историјска драма била је један од великих 

драмских жанрова 19. века (...)ако узмемо да се 19. век завршио 1914, Краљева јесен, изведена 

1913, налази се на самом његовом крају“(Христић 1987: 11). Бојићев начин приказивања 

прошлости представља велику промену у приказивању историјских тема: ,,Поглед који млади 

песник управља према времену српске историје у XIV веку слеп је за догађаје. Он види само 

појединца и у том проматрању позиције човека на историјској мапи света интересује га 

искључиво његово приватно биће“(Несторовић 2007: 286-287). Бојић је своју драму Урошева 

женидба завршио 1917. године. Ова драма, иако у многим елементима доста слабија од његове 

претходне драме са историјском тематиком, јесте важна за ток изучавања због описа цара 

Душана и његовог сина, царевића Уроша. Пошто је лик цара Душана посебно важан за ток 
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овог истраживања, упркос мањој естетској вредности у односу на драму Краљева јесен, 

Урошева женидба се одређује као крајње дело у истраживању владарске фигуре.  

Одређивањем дела Козачинског и Бојића као граничних у формираном књижевно-

историјском периоду не подразумева да њихови савременици нису у својим делима 

обликовали фигуру владара, али су се одабрана дела истакла јасном тематизацијом питања 

власти као и успостављањем односа према историји српског народа. На овај формира се јасно 

дефинисана целина у српској књижевности, која је одређена појавом и променом владарске 

фигуре.  

Питање владара увек се јавља у контексту политичке заједнице, и, мада се јавља велики 

број ликова страних владара у српској књижевности, она је ипак усмерена на оне владаре који 

су чинили део народне прошлости или део њене садашњости. Зато је као крајња година у овом 

истраживању одређена 1917. година јер је измењена политичка ситуација прекинула причу о 

српском владару, и, кроз њу, причу о српској нацији. Владарска фигура имала је двострук 

задатак, служила је да се кроз њу преиспитује однос народа према сопственој прошлости, док 

се код савремених владара вредновање поступака вршило, пре свега, на основу посвећености 

и истрајности на зацртаном путу повратка српске нације некадашњој слави.  

Литерарно обликовање фигуре владара у српској књижевности настављено је и у 

двадесетом веку. Обрасци који су створени, канони који су успостављени, доживеће 

преиспитивање свог садржаја јер долази до ,,епохалног кретања које је мисао о национализму 

препознало као довршену“(Ломпар 2004: 9). Последњи писац који ствара у традицији 

историјске драме деветнаестог века јесте Милутин Бојић. Наредно естетски значајно драмско 

дело које се бави темом српске историје и у чијем центру је фигура владара је драма Конак 

Милоша Црњанског. Црњански се ,,у Конаку обрачунава са историјском драмом, великом 

драмом осамнаестог и деветнаестог столећа у корист духа апсурда: он руши, што показује 

онтолошко сидро драмских карикатуралних поступака, сам појам светскоисторијске личности 

на којој почива историјска драма“(Исто). Владарски лик Александра Обреновића представљен 

је истовремено и као дете и као демон. Упркос томе што се краљев лик заснива на поузданим 

историјским изворима, његове речи и поступци не представљају начин за приказивање 

историје или идеологије једног народа на позорници. Историјски извор, упркос томе што чини 

основни текст на коме је дело настало, послужио је само као средство за улазак историје на 

књижевну сцену, која ће се на њој срести са аспурдом, и пред њим бити обезличена. Владарска 

фигура је постала фигура хтонског бића, које руши значење свега што га окружује.  

Драма Конак Милоша Црњанског показује да би било нетачно тврдити да са 

Милутином Бојићем у српској култури престаје литерарно обликовање владарске фигуре. 

Напротив, двадесети век, са богатством многобројних уметничких покрета који су се јавили, 

захтеваће од писаца да се одреде према питању традиције и начину канонизације историјске 

прошлости као основе српског идентитета у деветнаестом веку. Преиспитивање овог елемента 

идентитета условиће актуелизацију значајних историјских догађаја у књижевним делима, као 

што је то учињено у драмским делима Љубомира Симовића (Бој на Косову и Бој на Косову: 

друга верзија) и Миладина Шеварлића (Пропаст царства српскога, Косово и Змај од Србије). 

Оно што ова два аутора одваја од писаца у деветнаестом веку јесте непостојање тежње да се 

постојећи канон помоћу књижевних дела потврди и на тај начин настави некадашња традиција 

афирмације националног идентитета у књижевности9. Они овим питањима приступају 

индивидуално, покушавајући да у свом одговору на њих дају лични доживљај тих догађаја, 

који настаје под утицајем политичких прилика у којима живе, чиме не успевају да обнове 

некадашњи дух времена на модеран начин. Зато се Милутин Бојић може одредити као 

последњи писац који ствара под утицајем националног заноса насталог у деветнаестом веку 

након обнове српске државе, са жељом да у својим делима прикаже и прослави оне историјске 

 
9 Ова тврдња односи се на другу наведену драму Љубомира Симовића, Бој на Косову: друга верзија, пошто је 

сам писац, одлуком да преради прву верзију, желео да се дистанцира од деветнаестовековне традиције обраде 

драме о Косовском боју, на коју се у првој везији био угледао.  
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догађаје који су у епоси чији крај представља његово стваралаштво одређени као кључне тачке 

српске националне прошлости. 

 

2. Српска књижевност као национална књижевност 

 

Литература посвећена питању националног идентитета Француску револуцију 

дефинише као догађај који је имао одлучујући утицај на стварање националних држава на тлу 

Европе у деветнаестом веку. У овом кључу могуће је деветнаести век посматрати као век борбе 

за стварање националних држава. Идеја о независној националној држави имала је пресудну 

улогу у деветнаестовековној историји српског народа, који је читаво столеће провео у борби 

за независну државу и слободу својих сународника који су се налазили у оквиру суседних 

империја. У турбулентним историјским догађајима, посебан изазов пред којим се нашао 

српски народ је паралелан рад на стварању државе и формирању националног идентитета. 

Постоји значајна разлика у начину на који су Срби прошли ове процесе у односу на друге 

европске народе, пре свега Италијане и Немце. Наведени европски народи су као главни 

проблем имали постојање великог броја самосталних малих заједница које је требало 

ујединити у једну државу. Да би се то догодило, требало је пронаћи елементе заједништва који 

би надвладали постојеће идентитете. Један од највећих изазова при уједињењу Италијана био 

је стварање заједничког језика који би се у целој држави користио као службени. Ситуација је 

била потпуно другачија код Срба јер је српски народ, иако расут на територијама различитих 

држава, успео да очува главне елементе народног идентитета: народни језик, православну веру 

и сећање на заједничку прошлост. Део тог сећања свакако су чинили и велики владари из 

прошлости. Жарко Видовић у својој књизи Историја и вера наводи да је ,,српску нацију 

изградила Црква, а не држава и то је једина нација у Европи коју је само Црква градила, а не 

држава“(Видовић 2009: 58). Ову тврдњу Видовић је лако могао засновати на чињеници да је 

црква очувала идентитет народа у времену када су Срби живели под османском окупацијом 

јер није било ниједне друге институције на том простору која би бринула о културном наслеђу 

и историјском сећању народа. Осећај постојања заједничког идентитета је морао бити јак, и то 

у самом народу, јер на територији средњовековне Србије скоро и нема грађанског 

становништва − културна интелигенција претежно се налази на територији Хабзбуршке 

монархије. Појам нације, схваћен у модерном смислу, оном који је добио након Француске 

револуције, секуларне је природе и самим тим у супротности са религијом. Иако су 

,,секуларизацијом религијских традиција настајали важни елементи национализма зачуђујуће 

трајности“(Велер 2002: 34-35), идеја да ауторитет владавине не долази више од Бога, него из 

саме заједнице над којом се влада, јасно показује да је појам нације дубоко одређен појмом 

секуларизма. Ово је кључна разлика у односу на начин стварања национализма код Италијана 

и Немаца, јер код ових народа грађанска интелигенција не само да је имала кључну улогу у 

ширењу ових идеја, већ је била једина са тим задатком, пошто католичка или протестантска 

црква као наднационалне установе нису могле имати нити улогу нити значај који су на 

територији окупиране Србије имали остаци организације некадашње Српске патријаршије. 

Обновљена Пећка патријаршија представљала је политичку водиљу јер је ,,извршила верско и 

национално уједињење српског народа и у своме постојању и раду васкрсла идеју српске 

државе“(Слијепчевић 2018: 311). Њеним укидањем и успостављањем надлежности 

Цариградске патријаршије на том простору, цела виша црквена јерархија прешла је у руке 

Грка, те је народ једину помоћ и неопходно вођство добијао само од нижег свештенства. Значај 

ових свештеника се најбоље види и у чињеници да је један од најистакнутијих старешина у 

Првом српском устанку био прота Матија Ненадовић, док се Леонтије Ламбровић, који се у 

периоду од 1801. до 1813. године налазио на положају београдског митрополита, могао према 

свом делању посматрати само као непријатељ српског народа. Успостављањем секуларне 

владавине у деветнаестом веку било је потребно елементе идентитета заједнице коју Гелер 

именује као етничку заједницу обликовати у национални идентитет, чији гарант трајања више 

не би била црква, већ држава. Да би се то догодило, било је потребно одредити јасне легалне, 
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политичке и теоријске аспекте националног идентитета. На пољу културе најзначајнији задаци 

су јасно дефинисање заједничких митова и историјских сећања заједнице, као и појава масовне 

културе, која обухвата све слојеве друштва и на тај начин помаже ширење идеја кроз 

целокупну нацију. 

Одредити једну књижевност као националну значи заћи у област критеријума који не 

припадају самој књижевности, већ политичким и друштвеним кретањима. Па ипак, ни може 

се ни тврдити да је већ формирана нација национализовала књижевност и наметнула теме и 

идеје о којима треба писати. Процес формирања нације и књижевност која се ствара у том 

тренутку су два елемента који континуирано утичу један на други. Ерик Хобсбаум издваја три 

фазе у развоју нације: културну и фолклорну фазу, фазу пионира и милитаната идеја и фазу у 

којој национални програми добијају масовну подршку. Са стварањем нације морало се доћи и 

до стварања културних институција јер ,,установе треба да омогуће испољавање духа нације“ 

(Николић 2019: 37). Јасно је онда да се кроз Хобсбаумове фазе може сагледати и улога 

књижевности као националне институције – заједно са историјом она је чинила срж прве фазе, 

у другој фази многи писци су били ти који су дефинисали основне идеје српске нације, уносили 

их у своја дела и на тај начин стављали у фокус јавности, док би значај књижевности у трећој 

фази био остварен кроз рад школа, позоришта и осталих институција културе којима се 

ширила масовна култура међу становништвом.  

Пошто је анализиран начин на који је српска књижевност одиграла своју улогу 

националне институције у деветнаестом веку, поставља се оправдано питање шта чини 

садржај који се јавља унутар српске књижевности и који је недвомислено одређује као српску. 

Као што је претходно наведено, стварање нације подразумевало је одабир заједничких митова 

и историје, при чему ,,неодговарајуће традиције су изостављене или преобликоване тако да је 

настала одговарајућа прошлост“(Велер 2002: 47). Хобсбаум је као два кључна елеманта 

,,протонационалног осећања код Срба пре деветнаестог века“(Хобсбаум 1996: 86) издвојио 

,,сећање на краљевство које су Турци поразили сачувано у песмама и епској причи“(Исто) и 

,,свакодневне литургије српске цркве која је канонизовала већину својих владара“(Исто). 

Наведени елементи значајни су за ово истраживање зато што као основу српске етничке 

заједнице, која постоји у периоду пре формирања српске нације, истичу причу о владарима, 

помоћу које се прича прича о прошлости народа. Стога, уколико је у деветнаестом веку 

,,супстанција на којој се темељи идентитет српске књижевности била интерпретација 

народних умотворина из перспективе модерне идеје о нацији којој је био потребан симболички 

темељ“(Николић 2019: 87), значајан део те интерпретације обухватао је владарску фигуру и 

њено литерарно обликовање, те се чини да се о темељу идентитета српске књижевности не 

може говорити ако се не говори и о литерарном обликовању владарске фигуре у српској 

књижевности. 

Теоријско дефинисање књижевности као националне могуће је само кроз историју 

књижевности. Историчари књижевности, одабравши критеријуме по којима једно дело улази 

у корпус књижевности чију историју праве, од књижевне историје једног народа стварају 

историју књижевности једне нације. Историја књижевности се јавља као елемент самосвести 

у стварању идентитета националне књижевности, која и настаје оног тренутка када се у науци 

о српској књижевности поставило питање: ,,Шта је област мог проучавања?“ Овај процес се 

одиграо` у деветнаестом веку. Његов почетак се може сместити ,,између 1829. и 185210. када 

је [ подвучено унела Т.Љ] заснована представа о српској књижевности као националној 

књижевности, на темељима романтичарског схватања и нације и књижевности“(Николић 

2019: 26). Три елемента су била кључна у формирању српске књижевности као националне 

књижевности – формирање српске нације, заснивање историје књижевности и романтичарски 

покрет. Ова три елемента су међусобно била дубоко испреплетена − ,,иако се тежило 

представљању да је историја књижевности објективан опис националне књижевности по себи, 

лако се препознаје да је она сама створила предмет који описује (Николић 2019: 69), чиме је 

 
10 Ове године су кључне јер је 1829. године објављено дело Георгија Магарашевића Писма Филосерба о сербској 

литератури, а 1852. године дело Јована Рајића Die neuere Literatur der Serben. 
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и ,,уобличен један од најважнијих симболичких темеља нације“ (Исто, 13). Тако створена 

национална књижевност била је значајна тема српског романтизма, који је имао широк 

,,распон схватања националне књижевности – од мистичког израза народног духа крајем 

двадесетих до установе нације-државе почетком педесетих година деветнаестог века“(Исто, 

58).  

 Идентитет српске књжевности није лако дефинисати, што показују и многобројне 

историје књижевности у којима су се ,,током времена значајно разликовале њихове представе 

о идентитету српске књижевности, њеним границама, вредностима, развоју“ (Николић 2019: 

461). Категорија идентитета мора се посматрати као ,,доживљај (...) суштинске 

самоистоветности и континуитета властитог ја током дужег периода времена, без обзира на 

његове мене у различитим периодима и околностима“(Требјешанин 2018: 202). Ово јасно 

показује да је идентитет категорија која се мења, што је тако и у случају идентитета једне 

књижевности, те оно што је српска књижевност била у једном историјском тренутку не значи 

да мора потпуно исто бити у сваком следећем, посебно када је реч о границама које се изнова 

и изнова преиспитују. Деветнаести век је идентитет српске књижевности видео кроз 

,,романтичарску идеологију за коју су народна поезија и језик изрази непроменљиве 

националне супстанце“(Николић 2019: 52). Утврдити шта чини непроменљиву националну 

супстанцу престављало је изазов и за саме романтичаре. Промишљање идентитета и пре свега 

граница српске књижевности прекинуто је када је ,,сама српска књижевност порекнута после 

Првог светског рата концептуализацијом југословенске књижевности Павла 

Поповића“(Николић 2019: 11). 

 Због актуелности теме, немогуће је да се и у садашњем тренутку не постави питање 

идентитета српске књижевности. Уколико се као почетна премиса узме тврдња да се 

,,национална књижевност не дефинише језичким него националним критеријумима“(Исто, 

490), као и да свака историја књижевности ,,строгим изборима и начином излагања, 

представља израз потребе да се приповедно уобличи представа о српској књижевности као 

смишљеном предмету који траје у времену“(Исто, 10), важно је истаћи да се увек прећутно 

подразумева да се у основи сваке приче о српској књижевности налази ауторова 

интерпретација књижевне историје, која може бити у мањој или већој мери у сагласности са 

духом времена у коме настаје. Основни услов за постојање националне књижевности свакако 

јесте идеја о српској нацији ,,захваљујући којој српска књижевност обухвата оно што не може 

бити обједињено другим књижевноисторијским критеријумима“(Исто, 479). Иако су 

романтичари национални идентитет доживели као супстанцијалан, ово је у супротности самом 

природом идентитета, који подразумева право на промену. Српски национални идентитет није 

имао довољно времена пре Првог светског рата и југословенске идеологије да јасно утемељи 

своје основе. Чини се да ће то по први пут јасно бити учињено након напуштања југословенске 

идеологије у делу Мила Ломпара (види у : Ломпар 2020: 919-929). Стога, као што су се 

елементи српског националног идентитета мењали у времену под утицајем друштвених и 

политичких промена, тако се мења и начин на који историја књижевности види српску нацију, 

те у оквиру ње и књижевна дела која би спадала у корпус њеног интересовања. Зато се 

идентитет српске књижевности може одредити као прича, прича која кроз историју 

књижевности постаје свесна свог постојања и која, као прича једног народа, ,,измиче коначном 

дефинисању, због чега захтева увек ново и све сложеније приповедање“(Николић 2019: 504). 

   



15 

ФИГУРА ВЛАДАРА – ИСТОРИЈА, ПОЛИТИКА, КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

1. Историја политичких идеја 

 

Почетком деветнаестог века Београдски пашалук је био средина дубоко обележена 

турском влашћу, а у великом раскораку са актуелним европским идејама. Недовољно 

развијено друштво и мали број образованих појединаца, са грчким свештенством на високим 

црквеним положајима, узроци су немогућности да идеје из српских заједница у Хабзбуршкој 

монархији битније утичу на овом простору. Са Првим српским устанком и каснијим 

догађајима који су довели до одређеног степена слободе оног дела српског народа који је био 

под турском управом ова ситуација се мења. Предвођени Доситејом Обрадовићем, као 

најистакнутијом личношћу на почетку века, многи образовани Срби долазе након устанка да 

помогну у стварању националних институција. Такав је поступак и Јована Хаџића, који је са 

Василијем Лазаревићем дошао на позив кнеза Милоша да би израдио потребне законе. Одлука 

кнеза да доведе људе из суседних земаља није подразумевала преписивање туђих закона. 

Законски текстови морали су бити писани са уважавањем постојеће политичке и социјалне 

ситуације, као и обичајног права, које је имало важну улогу у регулисању односа у друштву. 

Задатак је био сложен јер да би један закон био прихваћен требало је наћи компромис између 

четири целине – модернијих, европских идеја, турских закона и њиховог модела владавине, 

остатака некадашње српске правне традиције и жеља владара. Питање правне традиције 

српског народа било је веома важно јер је сведочило стару и славну српску прошлост. Јован 

Хаџић у свом делу Духь народа србскогь пише о улози традиције: ,,два силна врела у дубини 

душе српског народа“(Хаџић 1858: 98) – слобода лична и управа под домаћим старешинама, 

према народним обичајима и према законима на сабору донесеним, источна вера Христова – 

православље. 

 Неколко задатка су се нашла пред писцима и песницима деветнаестог века. Када је реч 

о историјским личностима, требало је приказати не само њихов карактер на основу постојећих 

историјских извора, већ и формирати идеал који ће бити узор у времену настанка. 

Приказивање савремених владара вршено је на два начина – или се о владару писало у складу 

са политичком позицијом самог аутора, што је значило да је владарска фигура могла бити 

приказана у распону од глорификације до сатире, или је, као што је био случај са Карађорђем 

и Његошем, осетивши њихово повлашћено место у историји, писац их приказивао не 

осуђујући поступке својих јунака, са тежњом ка стварању идеалне савремене владарске 

фигуре. Зато тумачење пишчевих поступака у обликовању јунака бива обогаћено 

упоређивањем традиција које су имале утицај на стварање политичких идеја у тренутку 

настајања дела.  

 

1.1. Средњи век  

 

Говорити о утицају средњовековне културе на српску културу осамнаестог века могло 

би се само ако се уважи да ово није однос једне старе и превазиђене културе на нову и 

модернију која се појављује, већ две културе које су у једном периоду имале заједнички живот 

на истом простору. Дела средњовековне књижевности, која се данас под утицајем рада Павла 

Поповића11, перципирају као књижевна, имала су литургијску функцију у средњем веку и ту 

фукцију наставила да врше кроз обреде у цркви у осамнаестом и деветнаестом веку. 

 
11 Павле Поповић је у свом делу Преглед српске књижевности успоставио ,,нове границе старе српске 

књижевности, одређене језичким и критеријумом литерарности, анализом књижевних врста пресудно своје 

испитивање везавши за потоњи критеријум, ослањајући се притом н најсавременије приступе византијској 

књижевности“(Николић 2019: 189). 
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Православна црква и њена књижевност имале су јак утицај на ауторско стваралаштво 

осамнаестог века.  

Средњовековна књижевност формира слику о прошлости, али и обликује начине 

перцепирања политичког живота давне епохе. Па ипак, поред значајних догађаја у историји и 

људима великог замаха које су те догађаје изнели, не постоји ниједан сачуван политички текст 

овог периода који би сведочио о политичким идејама епохе. Политичких текстова нема ни у 

држави која је највише утицала на средњовековну Србију јер ,,Византија, као и остале 

средњовековне државе, никада није поседовала званични писани устав који би објединио 

основну организацију власти са својом дистрибуцијом ауторитета“ (Геанакоплос 1965: 381). 

Модерна рецепција српских средњовековних политичких идеја вршена је преко двеју врста 

текстова – литургијских и правних. Недостатак извора није само у области политике, када је 

реч о схватању света јасно је да  
,,нема средњовековне српске философије као самосталног система, као ,,науке“ са својим 

сопственим предметом, ни као разрађеног система који би био карактеристичан управо за 

средњовековне Србе. Још се може говорити о философској мисли, јер ће се таква, ту и тамо, издвојити 

у наслеђу богате српске средњовековне књижевности. Та мисао је, опет, рефлекс византијске 

философске мисли, па и то у оној мери и онаквом смислу у каквом се у Византији може говорити о 

,,философији“ или ,,философском мишљењу“ “( Богдановић 2018:127). 

 Погрешно би било мислити да српска политичка мисао није задржала ништа од своје 

самосталности, већ да је у поптуности преузела византијски модел. Са формирањем државе 

Немањића и њеним културним развојем, долази до оригиналних дела, која најчешће настају 

на укрштају византијске традиције али и постојеће преднемањићке српске културе. 

Значај владарских житија до средине XVIII века био је велики јер ,,готови сви морални, 

па и историјски докази за потврђивање српских права и одбрану националног интегритета, 

преузимани су управо из оваквих текстова, у којима су, поред осталног, тражени и нађени 

докази о себи као историјском народу“(Медаковић 2014: 593). Осамнаести век је затекао 

српски народ окупљен око цркве као чувара вере и идентитета народа. Житија, која су била 

део црквених обреда, али и примери за поуке свештенства приликом беседа упућених народу, 

остављала су утисак на слушаоце, учествујући на тај на начин у стварњу култа. О значају ових 

текстова сведочи и чињеница да је ,,Аустрија приметила да су од XV века српски владарски 

култови Бранковића, а од XVII в. цара Уроша, кнеза Лазара и других, у Војводини чинили 

чврст бедем према германизацији и мађаризацији нашег живља. Подунавска монархија знала 

је да су ови култови давали замах националним осећањима Срба да сањаре о Душановом 

царству“( Павловић 1965: 264). Осим литургијске, житија су имала и значајну просветитељску 

улогу, јер су се у недостатку световних књига користила приликом описмењавања.  

 Деветнаести век је средњовековној епохи у историји српског народа дао посебан 

значај. Српска средњовековна држава се јавља као гарант историјске прошлости српског 

народа, али и извор легитимитета у тражењу државне самосталности, те ,, у доба устанка у 

XIX веку народни однос према култовима био је више националног него сакралног 

карактера“(Поповић 1932: 265). Неговање култа настављено је и током целог деветнаестог 

века, а један од поступака који то показује је и одлука кнеза Александра Карађорђевића да ,,са 

српском владом поклони 1849. нов ћивот за мошти Ст. Дечанског. Он је дао (1852) да се изради 

раскошан ковчег за Ст. Првовенчаног“(Павловић 1965: 279). Познато је и да је краљ 

Александар Обреновић на Васкрс 1896. године посетио Хиландар, чиме је постао први владар 

Србије после Немањића који је то учинио. Након њега то је учинио и Петар Карађорђевић, 

чиме је постао први крунисани члан династије Карађорђевић који је то учинио. Однос владара 

и манастира Хиландар, који је био повлашћен током средњег века, с краја деветнаестог века 

поново бива значајан, јачајући на овај начин институцију владара.  

Поред житија и служби, које данас сврставамо у књижевне текстове, значајну улогу у 

модерним временима одиграли су и средњовековни законски текстови. Као најважнији 

издвајају се један црквеног и један световног карактера - Савина ,,Крмчија“ и Душанов 

,,Законик“. У прилог њиховој актуелности у осамнаестом и деветнаестом веку говоре 

чињенице да је Душанов закон преписиван на територији Хабзбуршке монархије, где није 
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могао имати никакав правни значај, а да прота Матеја Ненадовић у својим ,, Мемоарима“ 

сведочи да се у доношењу одлука користи ,,Крмчијом“. Овим постаје потпуно оправдано 

говорити о овим текстовима као могућим узорима за стварање нових законских текстова, али 

и начину да се открије дух времена давне епохе.  

 Политички најзначајнија породица средњег века свакако јесте породица Немањића, те 

не изненађује чињеница да први српски извор који говори о пореклу ауторитета владара у 

средњем веку јесте Немањина повеља манастиру Хиландар. У складу са средњовековним 

схватањем божанског ауторитета власти записано је следеће схватање: ,,Бог свакојако 

управљаше на боље људима, не хотећи човечје погибли, и постави ме великога жупана, 

нареченога у светом крштењу Стефана Немању. И обнових своју дедовину и већма утврдих 

Божјом помоћу и својом мудрошћу, даном ми од Бога“(Свети Сава 2008: 35 ) . Још од Стефана 

Немање владар је био ,,врховни заповедник војске, врховни судија и врховни старешина 

државне управе“(Благојевић 2011: 121), што значи да је имао пуну контролу над унутрашњим 

и спољним питањима државе. Истакнута и политички значајна титула српских владара од 

Стефана Немањића јесте титула ,,самодршца“, која се односила на ,,самосталност, односно 

сувереност, првенствено у односу на византијског цара“(Благојевић 2011: 156). Самосталност 

која је истицана била је веома значајна јер се на тај начин успостављала дистанца пре свега у 

односу на много моћнијег суседа, какав је била Византија.  

Византијски утицај на српском простору у средњем веку је био изузетно велики, не 

само у области културе, већ и на пољу законских решења. Питање суверенитета владара у 

средњем веку, посебно у унутрашњим питањима, не може се тумачити без тумачења односа 

владара и цркве. На Западу је Католичка црква играла важну улогу у политичком животу. Овај 

однос у Византији је био нешто другачији јер однос цркве и државе схватан је као 

,,симфонија“, а не однос ,,тријумфа и доминације, јер је и у једном и у другом полу и у њиховом 

узајамном дејству имала да дође до изражаја директна доминација Божја“( Богдановић 2018: 

128). Изузетак се може пронаћи у делању малог броја византијских владара, који су желели да 

утичу на унутрашња питања цркве, те се у периоду њихове владавине може говорити о појави 

цезаропапизма12. Да ова појава није у складу са духом православља сведочи и делатност 

Светог Саве. Након добијања аутокефалности српске цркве у односу на византијског 

патријарха, Сава је одлучио да изради законик српске цркве и на тај начин реши питање 

унутрашње организације. При одабиру текстова за ,,Номокакон“, избор је вршен унутар 

постојећих византијских извора. Утолико је значајнија одлука Саве да у свој законик не унесе 

одређене кодексе који су тада били актуелни у Визанији. Реч је о текстовима у којима су 

одређени коментари нарушавали првобитну идеју о симфонији политичког и црквеног 

елемента, подређујући црквену световној власти. Сава је био против оваквог схватања и ,,није 

укључио у свој Номоканон ни један рад из канонских византијских извора, који су признавали 

унитарну идеологију цезаропапизма или теорију источног папизма и одлучно је стао на терен 

диархичке теорије симфоније, у којој је он извршио и неке исправке“(Троицки 1953: 175), чиме 

је направио отклон од такве праксе која се појавила и у руској и бугарској цркви. 

Однос симфоније, успостављен у српској средовековној држави, подразумевао је да 

,,црква има право и обавезу моралног надзора над владарима, али нема право да их лишава 

власти, круне и престола, нити пак да организује неку активност у том правцу“(Благојевић 

2011: 161). Овакав однос је од почетка лако успостављен јер је први поглавар аутокефалне 

српске цркве био рођени брат првог српског краља. Близак однос владара и црквених 

представника настављен је и касније. Често је баш овај однос тематизован у књижевним 

делима, као што су ,,Краљева јесен“ Милутина Бојића или ,,Цар Душан“ Владана Ђорђевића, 

у којима је показана важна улога црквених представника и у одлукама поводом световних 

питања.  

 У цркви Светог Ахилија код Ариља налази се фреска на којој је представљен Стефан 

Немања, који председава сабором. Фреска потиче из 1296. године и на њој је приказан сабор 

 
12 Термин цезаропапизам не постоји у византијским изворима, већ представља модерну кованицу западне 

културе. 
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који је био организован поводом разрешавања питања богумила у Србији. Чланови сабора који 

се појављују, због природе питања које се разрешава, јесу црквени представници. Значај ове 

феске је у томе што сведочи о традицији постојања једне од најважнијих институција у 

средњовековној Србији. Државни сабор своје порекло има ,,још у родовско-племенским 

скупштинама оружаних ратника“ (Благојевић 2011: 205). Његова улога је веома важна јер уз 

,,хришћански морал, хришћанско законодавство и обичајно право“(Благојевић 2011: 229) 

представља главну препреку самовољи владара. О саставу сабора постоји несагласност у 

литератури, али се истраживачи начелно слажу да се ,,састав сабора одликује се учешћем како 

световне, тако и црквене властеле“(Јевтић 2016: 56), при чему се, на основу доступних извора, 

може претпоставити да од световних представника народа властеличићи нису улазили у сабор, 

већ само властелини, док су од стране цркве учествовали поглавар, епископи и игумани. 

Надлежност сабора није била дефинисана документима, али, на основу података о одржаним 

саборима, може се закључити да је ,,владалац пред сабор износио она питања која у датом 

тренутку сматрао значајним, односно оно за чије му је решење било потребно садејство 

државног сабора“(Јевтић 2016: 57). То су најчешће биле прилике када је владар желео да 

донесе одлуку која није била у складу са обичајним правом, и која би због свог неуклапања у 

традицију, била лоше прихваћена од стране народа. Постоји само један случај када је сабор 

био обавезан, а то је избор поглавара српске цркве јер је то било ,,питање које никад није 

решавано без саборског пристанка“(Исто). Политички утицај цркве није проистицао само зато 

што је она била представник верске заједнице, већ и зато што је она поседовала велики 

земљишни посед, чиме је представљала једног од најмоћнијих феудалаца.  

 Душанов законик зато представља кључан историјски споменик који сведочи о 

друштвеном уређењу, јер је он, иако заснован на византијском праву и збиркама које су 

поштоване у тој заједници, укључио у себе и старије српско законодавство, старе повеље и 

међународне уговоре, ,,а у Законик су продрле и многе установе обичајног права“(Јевтић 2016: 

49). О његовој актуелности деветнаестом веку сведоче штампана издања из тог периода, као и 

одређени радови посвећени његовом проучавању.  

 Истакнута позиција чланова породице Немањића у односу на остале владарске 

породице остварена је канонизацијом одређених њених чланова. Канонизацијом њеног 

родоначелника, Стефана Немање, дошло је до промене статуса не само породице Немањића, 

већ и саме државе јер је ,,Србија дело Светог Симеона и она као таква има сакрални карактер. 

Свако ко би напао Србију, угрозио би творевину једног светитеља''(Благојевић 2011: 152). 

Овакво схватање није могло превише утицати на понашање других држава према Србији, али 

јесте имало утицаја на унутрашњем плану. Да је канонизација владара била веома важан 

политички фактор сведочи и чињеница да је Милутин веома брзо канонизован наком смрти, 

чиме се обезбедио легитимитет Стефана Дечанског као његовог наследника. На овај начин, 

упркос праву коју су на основу Дежевског споразума имали, Драгутинови наследници били су 

искључени из наследног реда. Канонизација је била ефикасно политичко средство којим се 

усмеравао наследни ред унутар породице Немањића, не губећи притом повлашћену позицију 

у односу на друге угледне породице.  

 Две су заблуде које се јављају када је реч о канонизацији Немањића – прва, да је реч о 

,,светородној лози“ у којој само цар Душан није канонизован, а друго, да се канонизација 

вршила убрзо након смрти особе која се канонизује. Милош Благојевић у свом делу Српска 

државност у средњем веку износи као податак да су веома брзо након смрти канонизовани 

Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Милутин и Стефан Дечански. За овакву тврдњу он не 

наводи извор, а након увида у постојеће изворе јасно је да се она и не може поткрепити 

конкретним чињеницама. Претпоставка да су само они тада канонизовани може се јавити на 

основу доказу о постојању њиховог култа - за сваког од ових владара сачувано је житије13, које 

је настајало за потребе црквенх обреда. Ипак, тврдити да су само ови владари били 

канонизовани у средњем веку немогуће је јер не постоје подаци када и на који начин су 

 
13 Стефан Првовенчани нема житије посвећено само њему, већ о његовој канонизацији сведочи Теодосијево 

,,Житије Светог Саве” .  
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канонизације осталих чланова ове породице извршене. Зато је веома значајна тврдња коју 

износи Чедомир Попов у монографији Велика Србија (види у Попов 2014: 28) да је Карловачка 

митрополија донела меру проглашења свих владара лозе Немањића осим Душана за 

православне светитеље. Овај податак је нетачан јер увид у календар Српске православне цркве 

показује да се краљеви Радослав и Урош I не прослављају као светитељи. Значај података када 

је одређени владар постао светитељ је у томе што се тиме показује континуитет у поштовању 

средњовекових владара кроз српску историју. Патријах Пајсије 1642. године пише житије 

Уроша V, успостављајући његов култ у оквиру цркве, а 19.7.1927. године канонизован је 

деспот Стефан Лазаревић14. Континуитет слављења националних светитеља јесте важан, 

посебно у времену непостојања самосталне државе, јер ,,Срби би помињући више пута у 

години своје краљеве, деспоте и јерархе одржавали будну свест своје славне прошлости, која 

ствара жељу за сличном будућношћу“(Поповић 1932: 136-137).  

Политичке прилике српског народа у осамнаестом веку на територији Хабзбуршке 

монархије условила су повлашћен положај народне историје у делима српских писаца. 

Посебно се истиче рад Христифора Жефаровића. Његова Стематографија представља ,,једно 

од оних ретких дела која су узимана као поуздан и трајан доказ историјског легитимитета 

српског народа“(Самарџић 1981: 23). Па ипак, ово није његово прво дело са националном 

тематиком. Арсеније IV Јовановић је 1741. године од Жефаровића наручио композицију 

српских светитеља. Жефаровић је композицију нацртао, а Тома Месмер је пренео на бакар. 

Ова графика носи назив Свети Сава са српским светитељима дома Немањина. На њој су 

приказани Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Стефан Ропави15, Владислав, Милутин, 

Стефан Дечански, Урош Нејаки, Лазар Хребељановић, као и две жене, света Ана царица, 

наречена Анастасија и света Јелена16. Овај бакрорез је значајан јер ће скоро сви наведени 

светитељи своје место добити и у Стематографији, која се појавила неколико месеци касније. 

Значајна разлика када је реч о Немањићима јесте што се у Стематографији бакрорез Стефана 

Ропавог не постоји, а додати су бакрорези српских светитеља Светог Јована Владимира и 

Светог Стефана Штиљановића. Одсуство Уроша I не изненађује јер он није канонизован у 

Српској православној цркви. Жафаровићево дело је данас изузетно значајно за истраживање 

традиције поштовања српских владара у осамнаестом веку јер сведочи чији култови су били 

актуелни међу Србима у Хабзбуршкој монархији. Поређењем са издањем Србљака из 1765. 

године који је штампан у Венецији долази се до податке да је осим наведених владара неговано 

сећање и на деспота Стефана.  

Са наведеном групом светитеља коју су чували од заборава, Срби су ушли у низ 

политичких манипулација и покушаја брисања идентитета пре свега помоћу реформи које је 

спроводила Марија Терезија. Синод српске цркве, под притиском бечког двора, на седници 

децембра 1769. годне разрешио је од празновања педесет мањих празника и у заповедне 

празнике уврстио Светог Саву, Светог Симеона, Светог Стефана Дечанског, Светог Стевана 

Штиљановића, Светог Стевана Деспота, Светог Арсенија, Светог Цара Уроша и Светог Кнеза 

Лазар. Ово је био уступак који је Синод морао учинити као противуслугу Бечу ради избора 

Јована Ђорђевића за митрополита. Његова Стихира из 1771. године представља 

најрелевантнији извор у утврђивању светитеља које је прослављала православна црква у 

осамнаестом веку, а самим тим и чији се култ неговао у народу. У њој своје место су пронашли 

Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Владислав, Милутин, Стефан Дечански, цар Урош, 

кнез Лазар, Стефан Штиљановић и свете Анастазија и Јелена. Само три године касније 

притисак унијата на српску цркву ће бити толики да је ,,синод је морао попустити и редуцирао 

 
14 Више о овоме види у Мирковић, Лазар Уврштење деспота Стефана Лазаревића у ред светитеља, у 

http://bogoslovlje.pbf.rs/index.php/arhiva/231-1927/bogoslovlje-1927/1467-uvrstenje-despota-stevana-lazarevica-u-red-

svetitelja , приступљено 27.05.2020. 10:23.  
15 Стефан Ропави је назив који се користио за Стефана Уроша I, што сведочи и Милорад Медаковић у Животу и 

обичајима Црногораца (види у Медаковић 1860: 139). 
16 Пошто се на бакрорезу појављује Урош Први, оправдано би било претпоставити да приказана јесте његова 

жена, Јелена Анжујска, која је заправо и канонизована. Њено житије написао је Данило Други и данас је Српска 

православна црква слави 30. новембра.  

http://bogoslovlje.pbf.rs/index.php/arhiva/231-1927/bogoslovlje-1927/1467-uvrstenje-despota-stevana-lazarevica-u-red-svetitelja
http://bogoslovlje.pbf.rs/index.php/arhiva/231-1927/bogoslovlje-1927/1467-uvrstenje-despota-stevana-lazarevica-u-red-svetitelja
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је 36 празника, а међу њима све српске светитеље осим св. Саве, који је узет за националног 

патрона“(Кашић 1958: 64). Рекација народа је била јака, уклањање народних светаца 

оправдано је тумачено као брисање народног идентитета. Након одлуке Јосифа Другог 1786. 

године да се од националних светитеља сме празновати само национални патрон, места за 

српске светитеље неће бити у штампаним календарима тог времена. Димитрије Руварац 

наводи да ,,у познијим календарима изостављени су сасвим сви свеци српски осим једног св. 

Саве, и тек их је Вук у својој ,,Даници“ за 1826. по ново ставио“(Руварац 1926: 40).  

Значај појаве националнх светитеља у календару и њихово прослављање у цркви је у 

томе што је народ, приликом присуствовања литургији слушао службе и житија посвећене 

њима и на тај начин је очуван култ националних светитеља. Зато су се наведени владари 

најчешће и нашли у улози књижевних јунака. Житија нису била примарни извор нити 

литерарни узор при стварању ових писаца, али јесу имала велики значај у одлуци који владари 

ће постати јунаци њихових дела.  

 

1.2. Историја 

 

Многи писци осамнаестог и деветнаестог века, желећи да у својим делима представе 

националну прошлост, користили су у раду историјске изворе који су им били доступни. 

Критички поглед савременог истраживача на изворе којим су се писци користили довео би до 

њиховог одбацивања као непоузданих због непостојања критичког става према изворима које 

користе, али и необјективног тумачења чињеница. Непоузданост ових извора за савременог 

истраживача не значи да су писци осамнаестог и деветнаестог века имали исти став, напротив, 

они су их сматрали поузданим и желели су да њиховим коришћењем у стварању својих 

књижевних дела уверљиво прикажу публици део онога што су сматрали историјском истином.  

Најзначајнија историја српског народа у осамнаестом и деветнаестом веку јесте 

Историја разних словенских народов наипаче Болгар, Хорватов и Сербов (у даљем тексту 

Историја) Јована Рајића, пре свега јер ово дело настало као синтеза свих тада доступних 

српских историјских извора. Желећи да српску историју представи из перспективе народа о 

ком пише, а не суседних и често непријатељских народа, Рајић је пре свега коритио као изворе 

Животе краљева и архиепископа српских Данила Другог и његових ученика, Il regno degli Slavi 

Мавра Орбина, као и Хронике славеносрпске грофа Ђорђа Бранковића. Значајно је напоменути 

да Рајић није желео да укључи народно песништво у своје дело јер је био ,,против третирања 

усменог епског песништва као народне историје, што је народ чинио услед непостојања 

исте“(Грбић 2007: 130). У овом није успео јер није био свестан у коликој мери је Орбиново 

дело, које му је представљало извор, засновано на епском песништву.  

 Најстарији извори којима се Рајић користио у њиховом изворном облику јесу 

средњовековна житија владара која су написали Данило Други и његови ученици. Значај ових 

дела као историјских извора истиче Радмила Маринковић у монографији Светородна господа 

српска, јер је у њима ,,савремена историја изложена у облику идеализованог животописа 

српских владара“(Маринковић 2007: 39). Писање житија представљало је и одређени 

политички ангажман јер се ,,писац укључује у процену и оцену јунакових државничких и 

политичких поступака и идеја“(Маринковић 2007: 233). Овај начин писања створио је модел 

идеалног средњовековног владара. Рајић је у односу на ову традицију учинио отклон и у свом 

делу није формирао идеалну фигуру владара. Ипак, с обзиром да је житије било ,,једина форма 

у којој се може обрађивати савремена историја“( Маринковић 2007: 33), може се рећи да је 

Рајић искористио најпоузданије изворе о том периоду који су му били доступни.  

Дело Мавра Орбина Il regno degli Slavi морало је у осамнаестом веку бити веома важан 

извор јер је у њему ,,историја Срба први пут написана као целина, најпространије 

заступљена“(Самарџић 1976: 13). Користећи се овим текстом, Рајић је у своје дело унео и један 

важан средњовековни текст који говори о историји Срба пре Немањића, а то је Летопис попа 

Дукљанина, који је Орбин схватио ,, ,као српску историју преднемањићког доба’ и како за ту 

епоху није имао других података, објавио га је у целини“(Самарџић 1976: 21). Историјске 
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личности овог периода биће заступљене у драмама деветнаестог века, те је утолико значајније 

што је и овај текст ушао у Историју. Рајић се није често позивао на Орбина, али познавање 

овог текста је значајно јер је Орбин у раду предузео ,,спуштање историје и оних снага које у 

њој делују међу овоземаљске ствари, чиме је можда учињен највећи раскид с хагиографским 

концепцијама средњовековне српске биографске књижевности“(Самарџић 1976: 22). 

Најзначајнији извор којим се Рајић служио у свом раду јесу Хронике славеносрпске 

грофа Ђорђа Бранковића. Бранковићеве Хронике до издавања Рајићеве Историје нису биле 

објављене, али су ,,биле основа историјског знања и схватања код Срба. Уједно, у њима се 

налазио преважан идејни ослонац његовог политичког деловања“(Самарџић 1986: 20). Због 

значаја који је у друштву добило Рајићево дело када је објављено, као и чињенице да Хронике 

ни данас нису приређене и одштампане у целини, може се рећи да је највећи утицај 

Бранковићевог дела кроз историју било његово коришћење као основног извора за Рајићеву 

Историју. 

Рецепција Рајићевог дела у осамнаестом и деветнаестом веку у књижевности 

разликовала се у томе што су ,,књижевна дела настајала крајем 18. и првих деценија 19. века у 

први план истицала идеју историје учитељице живота у складу са дидактичким тенденцијама 

сентименталистичке па и класицистичке поетике, док су дела ближа романтичарској поетици 

у први план истицала значај Рајићеве Историје за буђење националне свести и тежњу ка 

слободи“(Грбић 2007: 137). Значај ове историје на политичком плану од када је штампана па 

током деветнаестог века остао је исти јер је она постала ,,темељ националног препорода, извор 

историјског надахнућа револуције, књига према којој је Карађорђе замишљао будућу државу“ 

(Самарџић 1986: 40). 

 Деветнаести век као век заснивања историје као науке са одговарајућом методологијом 

донео је критички поглед на Рајићеву Историју, али упркос томе није се појавила историја 

која би је могла заменити. Највећи број историја написаних у деветнаестом веку засноване су 

на Рајићевом делу. Димитрије Давидовић је своју историју Историју народа србског засновао 

на Рајићевом делу и објавио 1821. године. Она је значајна јер представља ,,прву историју Срба 

написану народним језиком“(Самарџић 1994: 177). Данило Медаковић је 1851. и 1852. године 

објавио своју Повѣстницу србског народа – од найстаріи времена до године 1850, која је била 

,,написана публицистички, за шире слојеве, сасвим подесно за подстицање националног жара 

и оног романтичарског таласа који је тек налазио, али и она без основе у новој грађи, па ни 

оној која је већ била објављена“(Самарџић 1986: 38). Јован Стерија се веома оштро осврнуо на 

поузданост података које аутор пружа: ,,уместо нови, важни и знаменити ствари, које сам од 

ове књиге очекивао, нисам ништа нашао него Рајићеву историју, мало попуњену, још мање 

поправљену, па и то не критично него по чуству срца списатељева(Поповић 2001: 142). 

Радован Самарџић истиче да почетком деветнаестог века ,,ауторитет Јована Рајића био је и 

даље превише снажан, и тадашњи писци, још увек слабо школовани, радије су из његове 

Историје него из тек откривенх аката и старих списа преузимали све што им треба за нове 

покушаје синтезе“ (Самарџић 1986: 35). Постоје још две запажене историје овог периода 

засноване на Рајићевом делу чији су аутори Милован Видаковић и Чедомиљ Мијатовић. 

 Две истакнуте личности у српској књижевности деветнаестог века играле су значајну 

улогу и на пољу историје, а то су Јован Стерија Поповић и Вук Стефановић Караџић. Иако 

нису имали потребно теоријско знање да би могли приступити изради историје српског 

народа, имали су свест да је потребно да се овом значајном питању посвети потребна пажња. 

Стерија, говорећи о Медаковићевој историји, пише: ,, но кад ме је после огромност предмета 

уверила да нећу моћи задатак достојно решити, престао сам од тога, у надежди да ће се наћи 

ко други, који ће оно што сам ја желио, испунити, а и надвисити”(Поповић 2001: 142). О 

значају поузданих историјских извора сведочи и обимна историјска грађа коју је оставио Вук 

Стефановић Караџић о свом времену. 

Први српски школовани историчари су се појавили тек после педесетих година 

деветнаестог века, међу којима су најзначајнији Јован Ристић и Иларион Руварац. Ристић је 

након написане Дипломатске историје Србије престао да се бави историјом и посветио се 
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политици. Иларион Руварац је постао један од најзначајнијих историчара у целокупној српској 

историјској науци. Критичка школа која је основана његовим радом утицала је на целокупан 

даљи то историографије. Иако је у свом раду оспорио неке од најзначајнијих догађаја у српској 

историји, својим радом није покушао да доведе у питање значај великих догађаја из народне 

прошлости, већ да их пажљиво анализира и причу у њима заснује на чињеницама.  

Српска историја деветнаестог века свој врхунац, према речима Радована Самарџића, 

доживела је у делу Стојана Новаковића: ,,Почевши од Стојана Новаковића, српска 

историографија је ушла у нову фазу свога развитка, поглавито обележену великим 

истраживачким подухватима у архивима и писањем исцрпних монографија које су у својим 

основама имале тек откривену грађу“(Самарџић 1986: 144). Баш у раду ове личности се види 

испреплетаност историје и књижевности у деветнаестом веку. Новаковић ће искористити 

методологију историјских наука да напише Историју српске књижевности, која представља 

,,прву историју националне књижевности“(Николић 2019: 10).  

 

1.3. Народна књижевност 

 

Значај народне поезије за националну самосвест српског народа у деветнаестом веку је 

велики. Заузевши место једног од главних елемената националног идентитета, народна поезија 

је имала јак утицај на ауторско стваралаштво у време романтизма – постала је узор за писање 

на народном језику, посебно када је реч о поезији. Песници уметнички слабијих дела сматрали 

су да у свом раду треба да опонашају народну поезију, док су естетски вреднија дела настајала 

тако што су њихови песници кренули за својим талентом и преобликовањем народне поезије 

у оригинално уметничко стваралаштво написали дела значајне уметничке вредности.  

Често одређивање осамнаестог века као ,,Доситејевог доба“ код историчара 

књижевности имало је оправдани задатак да истакне значај фигуре Доситеја Обрадовића у 

наведеном периоду. Последица овакве карактеризације периода јесте да читалац најчешће 

занемарује постојање народне књижевности на свим територијама где живи српски народ. 

Вукове пјесме средњих времена обухватају овај период и описују живот становништва које се 

налазило на територији под турском влашћу. Истовремено, на територији Хабзбуршке 

монархије, прецизније у Војној крајни, на почетку осамнаестог века записан је низ народних 

песама од којих је настала збирка која је данас позната под називом Ерлангенски рукопис. 

Народна књижевност је међу српским становништвом на територији обе империје била део 

свакодневног живота и као таква имала јак утицај на свест слушалаца о заједничкој 

прошлости. Задатак народне књижевности у очувању сећања на одређене владарске фигуре у 

свести становништва је утолико био значајнији јер је период турске окупације донео велику 

промену и на пољу усмене књижевности па ,,пошто не постоји национална држава, 

неутралисана је и фигура владара“(Самарџија 2008: 207). Овај дисконтинуитет у 

представљању фигуре влдара у народној књижевности делимично ће се одразити и на ауторску 

књижевност ван драме, која ће тај проблем у осамнаестом веку превазићи тиме што ће као 

узоре за своје јунаке узети велике европске владаре или, када је реч о делима са јасном 

дидактичком функцијом, низ античких и библијских владара, чије понашање је имало задатак 

да послужи као повод за разговор о различитим моралним питањима.  

 Значај народне епске поезије у деветнаестом веку креће се у распону од ,,колективног 

памћења историје“(Самарџија 2008: 201) до израза супстанцијалности бића српске нације. 

Овакав значај био је могућ само у датом историјском тренутку стварања српске нације јер ,,да 

су се те збирке Вукове појавиле међу народом који није већ започео своју националну 

еманципацију, остале би пука фолклорна чињеница“(Николић 2019: 53). Имајући у виду 

,,романтичарску идеологију за коју су народна поезија и језик изрази непромењиве националне 

супстанције“(Исто, 52), јасно је да је ова епоха занемарила интерпретативност сваког 

идентитета, па и националног, као и да су романтичари били несвесни да у тренутку када мисле 

да својим радом осветљавају супстанцију националног бића, они заправо стварају нови канон 
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у одређивању елемената националног идентитета. Колико је створени канон био јак и у њему 

значајна улога народне поезије говори и чињеница да је Иларион Руварац, када је својим 

научним истраживањима доказао да приказ историјских догађаја у одређеним епским песмама 

није био тачан, доживео велику осуду од стране јавности. Мада, иако је Руварац својим радом 

успео да оспори идеју да се народна епска поезија може сматрати релевантним историјским 

извором, и на тај начин заувек променио ток развоја српске историјске науке, место епске 

поезије у српској култури као приче о заједничкој славној прошлости није се значајније 

изменило.  

 Утицај народне поезије на ауторску књижевност, када је реч о владарској фигури, било 

је, пре свега, тематско. Најпознатији јунаци народних епских песама су пронашли своје место 

и у делима осамнаестовековних и деветнаестовековних писаца. Мора се напоменути да начин 

на који су одређене личности биле представљене у народној књижевности није директно 

утицао на писце и њихова дела. Велики утицај је остварен помоћу Рајићеве Историјe, која је 

несвесно била делимично заснована на народној епској поезији, а која је, имајући ауторитет 

поузданог историјског дела, представљала извор у раду многих писаца. 

  Током анализе обликовања историјских личности у књижевним делима одабраног 

периода биће урађене и компаративне анализе са њиховим узорима у народној књижевности. 

Ипак, важно је истаћи модел обликовања владара у народној књижевности, који је имао утицај 

на начин на који је била приказана ова фигура у ауторским делима. Владари издвојени из 

богате традиције имали су задатак да буду приказани као узор из славне прошлости, чији су 

поступци, актуелизовани у новим књижевним делима, послужили као пример ваљаног 

понашања за читаоце или гледаоце. У народној књижевности ,,владарска позиција није 

повлашћена и независна од високих моралних захтева, прописаних традицијом“(Самарџија 

2008: 203), штавише, да би један владар био окарактерисан као ,,добар владар“, он својим 

понашањем мора испоштовати највише етичке критеријуме јер само као такав може бити узор. 

Посебан изазов за драмске писце деветнаестог века у писању драма посвећених Косовском 

боју било је то што ,,владар никада није динамичан и увек је споредан учесник 

радње“(Самарџија 2008: 204). Иако владар као најистакнутији представник заједнице доноси 

најважније политичке одлуке, у народној поезији он никада није носилац подвига, а самим тим 

ни херој. Делокруг који владар има у народној поезији је ,,веома ограничен круг тема: 

женидба(као тип иницијације), предвођење ратног похода, позивање вазала у рат; дијалог са 

вазалом или сужњем; смрт“(Самарџија 2008: 204), при чему се лик владара може наћи и 

приликом обраде интернационалних мотива. Оно што је инспирисало писце који су користили 

дела народне књижевности као узор јесу свакако песме које су се односиле на историјске 

тренутке које су сматрани значајним за националну прошлост. Када је реч о типизацији, ,,у 

епском систему се лик владара изнијансирао у широком распону од светородног 

родоначелника до мученика, преко заблуделог цара до наследника у колевци и немоћног 

старца“(Самарџија 2008: 240). На овај начин ће бити приказан и низ јунака у делима 

деветнаестог века.  

 Важно је напоменути и да народна поезија стране владаре је изводила на сцену 

најчешће када је требало да послуже као опоненти у постизању јунаковог циља, те су они увек 

били приказани ,,максимално типизирани“(Самарџија 2008: 203), што ће често и бити случај 

у ауторској књижевности, посебно када је реч о онима који су окарактерисани као 

непријатељи.  

 

2.  Актуелне политичке идеје 

 

Значајан утицај на формирање фигуре владара у српској књижевности поред традиције 

имао је и актуелни политички тренутак. Приликом литерарног обликовања владара у 

књижевном делу свакако су на писца утицале представе о владарима који су се налазили на 

политичкој сцени и на посредан или непосредан начин утицали на заједницу у којој је писац 

живео, као и актуелне политичке идеје. 
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И поред великих напора да добије свог световног политичког представника, српски 

народ, нашавши се у неповољним политичким приликама у осамнаестом веку, није успео да 

оствари овај циљ све до Првог српског устанка. Позивно писмо цара Леополда I из априла 

1690. године дало је наду Србима који су се налазили на територији Османског царства да ће, 

уколико се укључе у бробе које је Хабзбуршка монархија водила на територији јужно од Саве 

и Дунава, добити одређени степен аутономије и војводу као политичког представника народа. 

Однос Срба и Хабзбуршке монархије у осамнаестом веку одређен је већ у овом писму – Срби 

су ратовали за интересе Хабзбуршке монархије и заузврат су од Беча добијали одређена права, 

која су често била много мања од оних која су имали остали народи у Монархији. Када је реч 

о војводи, већ прва привилегија из августа 1690. године не помиње оваквог представника 

српског народа. Насељавајући територију Угарске краљевине, Срби су имали веома 

ограничена права. Једини прихваћени представник био је архиепископ, кога је црквена 

заједница самостално бирала. Овим је Беч јасно показао да српски народ посматра искључиво 

као верску заједницу, и да им зато признаје само скуп веома ограничених верских права. Друга 

привилегија из августа 1691. године није значајније изменила политички положај Срба, осим 

што је било прихваћено да у одређеним ситуацијама црквени поглавар може се појавити и као 

политички представник. Ипак, када се говори о привилегијама с краја седамнаестог века, 

важно је напоменути да то што су Срби живели у Угарској значило је да су привилегије биле 

поштоване у оној мери у којој је двор био спреман да примора Мађаре да их примењују. 

Позиција српског народа је утолико била осетљивија јер је питање њиховог положаја изазвало 

сукоб између Беча и Угарске – Беч никако није хтео да допусти да Срби буду претворени у 

кметове од стране Мађара, чиме би двор изгубио власт над њима, а са друге стране су били 

Мађари, који су се трудили да на све начине умање привилегије Срба и потчине их себи. Зато 

је осамнаести век био обележен односом који је успостављен с краја седамнаестог века – Срби 

су изнова и изнова давали своје животе не би ли на тај начин остварили обећана права. Они 

нису могли да оснују институције које би их штитиле јер није било државе која би стала иза 

таквог пројекта. У таквим околностима нужно је било да представник народа буде представник 

једине институције српског народа која је тада постојала, а то је српска црква. Овакву праксу 

је укинула одлука из 1779. године, која је јасно ограничила права митрополита, који више није 

могао да учествује у решавању световних питања народа, нити да се појављује као заступник 

на двору.  

Тешка политичка ситуација у којој се нашао српски народ утицала је на њега да се 

окрене прошлости и у осамнаестом веку негује сећање на своје средњовековне владаре. 

Сећање да су некад чинили и политичку, не само верску заједницу, Србе је водило ка борби да 

на територији Хабзбуршке монархије добију световног политичког представника. У светлу 

ове борбе посебно је значајна појава Ђорђа Бранковића на политичкој сцени. Иако никада није 

имао у својим рукама власт нити значајан политички утицај, његова појава изазвала је реакцију 

Беча која се из данашње перспективе може сматрати и несразмерном утицају који је он имао. 

Жеља Бранковића да ,,обнови српску државу, помогне ослобођењу од Турака и створи велику 

државу Иларију, српску али и балканску државу на чијем челу би био он као потомак српских 

владара“(Ређеп 2016: 552) изазвала је оштру реакцију Беча - доспео је у затвор, који никада 

није напустио. Када се реакцији Монархије на политичку појаву Ђорђа Бранковића придода 

чињеница да је бечки двор током осамнаестог века предано радио на томе да разбије српске 

заједнице и спречи њихово организовање насељавањем великог броја немачких породица на 

територији где су Срби били већинско становништво, јасно је да су сви ово кораци предузети 

са циљем спречавања стварања још једне организоване политичке заједнице на територији 

Хабзбуршке монархије. 

 Први световни политички представник Срба на територији Хабзбуршке монархије био 

је војвода Стеван Шупљикац, коме је та функција била призната 1848. године. Српска 

заједница током осамнаестог века није имала своје актуелне владаре које би писци 

представили у књижевним делима. Лоша политичка ситуација у којој су се налазили окренула 

је српске писце оним владарима које су сматрали заштитницима српског народа и његових 
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интереса, а то су, пре свега, били Петар Велики, Катарина Велика и Јозеф II. Петар и Катарина 

за Србе су били значајни зато што су перципирани не само као владари великих европских 

земаља, већ и као заштитници православља. Важно је напоменути да питање православља за 

српску заједницу није било само верско питање, већ и значајно идентитетско питање. Јозеф II 

је своје место у српској књижевности добио јер је Патентом о толеранцији вратио нека од 

верских права које су некатоличке заједнице изгубиле током владавине његове мајке, Марије 

Терезије. Наведене владаре и њихову владавину писци осамнаестог века могли су да самере 

само кроз политичке и филозофске идеје које су биле актуелне у тренутку у коме су живели.  

Појам просвећеног апсолутисте заузео је значајно место у политичкој теорији 

осамнаестог века, али и у политичкој пракси. И док је код Канта овај појам подразумевао 

,,уговор рационалног деспотизма са слободним умом“(Фуко 1995: 235), целовито разумевање 

појма могуће је само кроз начин на који га је описао Фридрих II, а то је да владар представља 

само највишег слугу у држави. Друштвени уговор, који се код Канта подразумева, био је 

познат у европској политичкој мисли и пре њега, али је просвећени апсолутизам увео идеју да 

суверен треба да доноси само оне законе који се сматрају изразом воље целокупног народа 

којим се влада. Уговор није био званичан, реч је о прећутном уговору, али његов значај је био 

велики јер се могао посматрати као ,,категорија утемељења апсолутизма“(Молнар 2011а: 115). 

Ипак, чак је и Фридрих Велики, који је сматран ,,гравитационом силом немачког 

просветитељства“(Исто, 117) и који је ,,владајући скоро пола века (...)задржао славу 

најпросвећенијег владара“(Молнар 2011б: 9), правио јасну разлику између политичке теорије 

и праксе тиме што је ,,увек оштро раздвајао владање и филозофирање“(Исто, 25). Историјски 

подаци показују да је просвећени апсолутизам ,,постојао утолико што је извесни број владара 

у периоду од 1750-1790.(sic) покушао, у различитом обиму, и на различите начине, да обликује 

своју политику према тадашњим теоријама о дужности монарха и о природи ваљане 

власти“(Андерсон 2003: 232), али ,,ниједан владар веће државе, чак ни онај који је површно 

дефинисан као просвећени владар, није могао себи да приушти луксуз некритичке оданости 

према некој идеологији“(Исто, 213), при чему је ,,свима слобода делања била ограничена 

економским, друштвеним, политичким или војним потребама које су углавном наследили из 

прошлости“(Исто, 213-214). Уколико је сваки владар који је препознат као просвећени 

апсолутиста заправо у својим политичким одлукама био условљен ситуацијом у којој се 

налази, а не идеологијом коју је желео да заступа, поставља се оправдано питање који аспект 

владавине окупља поменуте владаре под појмом просвећеног апсолутисте. Анализом њихове 

владавине открива се као заједничка доминанта особина да ,,просвећени владар пре свега мора 

да секуларизује монархију“(Исто, 210). Ова особина је била пресудна за савремени поглед на 

дело Захарија Орфелина јер је, објективно, Петар Велики само на основу укидања позиције 

патријарха и ограничавања црквене власти могао бар у неком аспекту бити уопште виђен као 

просвећени апсолутиста, пошто он то није био заиста. Његове идеје нису у толикој мери биле 

оригиналне, нити су се, како је то представио Орфелин, по први пут појавиле у Русији. 

Утолико је значајан однос који је имао према цркви јер је био потпуно другачији у односу на 

своје претходнике. Ово не значи да се Орфелин окренуо Петру Великом због његовог односа 

према цркви, али, да њега није постојало, тешко би било приказати га као владара који се 

својим поступцима разликује од претходних руских владара. 

Просветитељске идеје су значајно утицале на литерарно обликовање владарске фигуре 

европских владара осамнаестог века. Сам појам просветитељства је веома сложен јер 

,,просветитељство је у разним деловима континента, па чак и појединцима у истој земљи, 

подразумевало врло различите ствари“(Андерсон 2003: 445). Комплексност овог појма 

оставила је значајан траг у српској књижевности, посебно у  делима Захарије Орфелина и 

Доситеја Обрадовића. Четири европска владара пронашла су своје место у њиховим делима– 

Фридрих Велики, Петар Велики, Катарина Велика и Јозеф II. 

Најистакнутији просвећени апсолутиста на европској политичкој сцени у осамнаестом 

веку био је Фридрих Велики. Пошто његова владавина није имала значајан утицај на живот 

српског народа, он није заузео важно место у делима наших писаца. Његово дело је утицало 



26 

на стваралаштво Доситеја Обрадовића. Драгана Грбић је у свом истраживању показала да је 

Доситеј у Совјетима здравог разума као програмски текст преузео цитат из Фридриховог 

дела(Грбић 2016: 300-307), чиме се показује не само ширина у тражењу узора код овог писца, 

већ и целокупног српског просветитељства.  

Обликовање фигуре просвећеног апсолутисте у српској књижевности у директној је 

вези са начином на који су идеје просветитељства биле присутне у српској култури. Два 

најзначајнија српска писца који су у својим делима унели просветитељске идеје, Доситеј и 

Орфелин, истовремено су и најзначајнији писци за обликовање фигуре просвећеног 

апсолутисте у нашој књижевности. Треба напоменути да ствралаштво Јована Рајића у овом 

периоду игра изузетно значајну улогу јер у делима као што су Историја или његова прерада 

драме Козачинског владарска фигура заузима значајно место, али, када је реч о владарима који 

су сматрани просвећеним апсолутистима, његов значај није велики. У делу Бој змаја с орлови 

као јунаци дела јављају се Катарина II и Јозеф II. Начин њиховог обликовања није у складу са 

просветитељским идејама иако се може рећи да овај спев ,,није дакле типичан барокни 

религијски спев, него спев који износи идеју религиозног просветитељства заоденуту у 

барокни декор“(Грбић 2007: 120). Ипак, упркос просветитељским елементима, Јосиф II се 

посматра, пре свега, као ослободилац српског народа јер светло које он доноси са собом није 

описано као светло просвећења. У химни посвећеној овом владару се не говори о 

просвећивању ума поданика, већ се однос светло – тама користи не би ли се указало на 

суштинску супротност између перцепције између живота под османском влашћу и живота под 

влашћу Јосифа II. Истраживање Драгане Грбић показује да је Рајић у делу Точное 

изображеније катихисма истакао значај који је Београд имао ,,за просвећивање Срба у време 

аустријске управе 1717-1739. године“(Грбић 2007: 123), што, када се истакне и одредница 

руске и хабзбуршке војске као ,,учене војске“, јасно показује да идеје просветитељства нису у 

потпуности измакле Рајићевом видокругу, нити би то било могуће, с обзиром на његово 

образовање, али владарским фигурама у спеву Бој змаја с орлови није посветио довољно 

пажње да би се могло говорити о њима као просвећеним апсолутистима.  

Литерарно обликована фигура просвећеног апсолутисте може се пронаћи у делима 

Захарије Орфелина и Доситеја Обрадовића. Њихово стваралаштво, посматрано као целина, 

пружило је прилику да се сагледа идејна ширина српске књижевности. Разлика у начину на 

који су ова два писца видели идеју напретка условила је и разлику у начину на који ће у својим 

делима обликовати фигуру просвећеног апсолутисте јер ,,иако је идеја напретка присутна код 

обојице, Орфелин напредак схвата као напредовање у знању, повећање количине сазнатог, док 

Доситеј напредак експлицитно дефинише као напредовање у мишљењу, које потом доноси и 

напредак у знању“(Николић 2010: 85). 

Анализом целокупног дела Доситеја Обрадовића долази се до закључка да је ,,Јосиф II 

као идеал просвећеног апсолутисте за Доситеја оно што је за Канта Фридрих II“(Исто, 80). 

Овакав његов однос условљен је, као што је већ речено, Патентом о толеранцији, који је Јосиф 

II донео 1781. године. Овај документ је Доситеју ,,омогућио и да обезвређујући значај 

вероисповести за националност појам српства максимално прошири“(Исто, 82) и да питање 

вере више не види као кључну категорију идентитета српског народа. Ипак, када говори о 

начину владавине који је својствен просвећеном апсолутисти, Доситеј у својим баснама као 

пример узима Петра Великог, а не Јосифа II. Стога, да би се на прави начин могла анализирати 

разлика у начину литерарног обликовања фигуре просвећеног апсолутисте код Орфелина и 

Доситеја, најбоље је то урадити на поређењу начина на који су писци обликовали лик исте 

историјске личности у својим делима. 

Доситеј Обрадовић је у Животу и прикљученијама истакао о Петру Великом да ,,ко је 

читао росијску историју, могао је познати колику је страст имао премудри и велики цар Петар 

за умалити у свом царству множество манастира и самаца; узео им је сва села и именија, и оне 

које је био принуђен за време оставит, метнуо је у бољи поредак, у потчињеније и под 

регулу“(Обрадовић 1997: 57). Борба против цркве и њеног утицаја на живот становништва за 

Доситеја је био кључан корак у просвећивању народа, посебно је јер је он сам стасао у малој 
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средини у којој је једину могућност за образовање становништва био манастир. Непостојање 

развијеног образованог система на територији Хабзбуршке монархије, као и водећа политичка 

улога коју је имала црквена заједница, Доситеја су све више удаљавале од идеје да црква као 

једина институција у српском друштву може задовољити све потребе за образовањем. Стога, 

разумљиво је његово одушевљење за поступке Петра Великог у ограничавању цркве, јер је 

борбу против цркве доживео као борбу против незнања, сујеверја и предрасуда код људи. 

Сматрао је да свештенство није довољно образовано, што је најчешће и било тачно, а пошто 

је сама црквена заједница несклона променама, закључио је да она не може представљати 

потребну помоћ у просвећивању народа јер ,,неучен не може науку трпети, јер зна да како 

наука дође, сва власт која је на сујеверју основана и утврђена, пропашће“(Обрадовић 2003: 64). 

Насупрот црквеном утицају над народом, који је оцењивао крајње негативно, Доситеј је 

поставио фигуру просвећеног владара кога ,,се онај народ нема бојити“, јер народ ,,којим 

правдољубив и просвећен владалац управља, и где праведни закони сву снагу имаду; где су и 

сами појединци просвећени[истакла Т.Љ.] и добродетељни“(Обрадовић 2003: 9) мора ићи ка 

просперитету. Овим одредницима Доситеј је дефинисао владарске задатке владара 

просвећеног апсолутисте, од којих је најважнији да створи заједницу у којој је наука доступна 

и у којој је сваки члан заштићен законима који су донети у његову корист. Само у таквој 

заједници могуће је да појединац развије своје мишљење и постане просвећени, или како је 

Кант то назвао, пунолетни појединац. Најзначајније што владар може да учини јесте да 

обезбеди услове и понуди садржаје на основу којих човек може да просветли свој ум, да би 

касније могао самостално да размишља. Доситеј је то препознао у владавини Петра Великог. 

Посебан нагласак је на просвећену сваког члана заједнице, а не само владара.  

У Орфелиновом делу Историја Петра Великог однос према просвећивању је нешто 

другачији јер ,,Петар Велики своје поданике присиљава на усавршавање, удаљавајући од њих 

идеју просвећености и стављајући њихов разум под истина другу врсту, али и даље 

туторства“(Николић 2010: 88), при чему се ,,не води рачуна о начину мишљења него 

искључиво о садржајима“(Исто). Анализирајући ово Орфелиново дело открива се да је Петар 

Велики представљен као једини просвећени појединац у народу, при чему је ,,највећа жеља Њ. 

Ц. Величанства била да свој народ навикне на обичаје и живот народа које је он упознао на 

свом путу и сам код њих учио“(Орфелин 1970: 284). Петар не пружа прилику поданицима да 

промисле да ли су нови обичаји одговарајући за њих јер нема поверења у њихов суд. За разлику 

од Доситејевог приступа да сваки појединац треба да развија своје мишљење и доноси одлуке 

самостално, Орфелинов приступ се заснива на томе да је довољно да просвећени појединац, 

какав је Петар Велики, донесе одлуку и наметне је другима јер се они не налазе на степену 

просвећености на којој се налази главни јунак, не увиђајући да се на тај начин само један 

ауторитет замењује другим. Народ не бира слобдно за себе идеје просвећености, већ им 

садржају тих идеја бивају наметнути. Орфелинов поглед на ово питање постаје оправдан када 

се узме у обзир да у опису свог јунака истиче да ,,добро васпитање не ствара велике таленте, 

ако их природа није дала, као што ни рђаво васпитање не може сасвим да уништи оно што је 

дала природа“(Орфелин 1970: 216), при чему је Петар још од детињства био обдарен 

,,оштрином ума, смелим бесадама и узвишеним држањем“(Исто, 184). Стога, уколико 

васпитање није то које помаже појединцу да искорачи из задате му улоге, већ све зависи од 

природе, а Петрова природа је таква да ни рђаво васпитање није могло да уништи оно што је 

изузетно у њему, онда је једино могуће да он својим великим талентом и изузетним умом 

препозна потребу промена и наметне их народу, јер чак ни добро васпитање, на коме 

просветитељство инсистира, неће донети велике промене код обичног народа. У Орфелиновом 

погледу на просветитељство просвећеност није свима доступна кроз васпитање и образовање, 

већ само изузетним појединцима који су од рођења предоређени својим изузетном природом, 

а они имају обавезу да, након што развију дате дарове, шире идеје просветитељства из 

позиције новог ауторитета.  

Ова два начина сагледавања идеја просвећености код Орфелина и Доситеја, као и 

начина на који човек постаје просвећено биће, показују распон идеја српске просвећености, 
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која јесте у складу са тадашњим тенденцијама у Европи да се под појмом просветитељства 

обухвати широки спектар идеја. Посматрајући из модрене перспективе, Орфелин се мора 

посматрати као писац који се налази у позицији недовршене модерности(Николић 2010: 59). 

Ипак, посматрано из угла историје књижевности, то што Орфелин није могао да дубље 

промисли кључне идеје просвећености није умањило његов значај као писца који је својим 

делом унео низ просветитељских идеја у српску књижевност. Под утицајем значаја који је 

Петар Велики имао у српској заједници у Хабзбуршкој монархији, у којој је посматран као 

први велики руски цар који штити православне народе, он је свакако морао бити важнија 

фигура за Офрелина него што је то била Катарина Велика. Историјски посматрано, 

Катаринина владавина је та која се може у одређеном броју својих аспеката одредити као 

просветитељска. Важно је да у тренутку када Орфелин пише своје дело на трону се налази 

владар који својим начином владавине потврђује да су идеје просвећености пронашле своје 

место у идеологији Царске Русије. Из перспективе историјске потврде да је реформа успела, 

јасно је да је ,,Петар Велики (...) централна фигура могао постатати тек када је владом 

Катарине Велике потврђено реформаторско опредељење развоја руске државе, због чега је за 

такво разумевање руске историје Петар Велики истовремено њен врхунац, али и нови 

почетак“(Николић 2010: 57). Петар је за свог биографа посебан јер је први који уводи 

просветитељске идеје, а самим тим што их је увео и тиме у потпуности променио државу којом 

влада, али и људе у њој, он је и најважнији владар, те упркос историјским чињеницима 

Орфелин долази до закључка да ,,пресветла Катарина Друга влада у духу Петра 

Великог“(Орфелин 1970: 16).  

Анализом владавине осамнаестовековних владара који су сматрани просвећеним 

апсолутистима, долази се до закључка да су њихове одлуке најчешће доношене у складу са 

ситуацијама и условима у којима су се налазили, а не у складу са просветитељском 

идеологијом. Као што у историји доследног владара - просвећеног апсолутисте нема, тако ни 

у књижевности нема таквог доследног јунака. Писци су анализирали владаре и у њиховим 

изборима особина историјских личности које ће поставити као доминантне особине свог 

јунака може се препознати начин на који они схватају просветитељство. Литерарно 

обликовање лика Петра Великог на два начина у делама наших писаца ове епохе послужило 

је да кроз ширину у обликовању фигуре просвећеног апсолутисте покаже и опсег идеја српског 

просветитељства. Орфелинов јунак је посведочио о немогућности аутора да у потпуности 

напусти некадашње обрасце и укине постојање ауторитета као неопходне фигуре, док је 

Доситеј кроз свог јунака, иако фрагментарно датог кроз неколико дела, успео да укаже на 

најважније особине просвећеног апсолутисте и успешно обликује један такав лик у српској 

књижевности.  

Утицај актуелних политичких идеја на литерарно обликовање владарске фигуре у 

српској књижевности деветнаестог века био је велики. Стога, појава националног владара у 

Првом српском устанку била је узрок за стварање новог типа јунака у српској књижевности. 

Владарска житија написана у средњем веку по правилу су настајала након смрти владара. Чак 

и кад се дешавало да житије настане врло брзо након његове смрти и буде написано од стране 

савременика, ипак је постојала бар минимална временска дистанца, као и свест писца, да 

владар о коме се пише неће читати написано. Ово не уклања политички утицај времена у коме 

се пише, напротив, владарска житија су поред верске имала и значајну политичку улогу. Ипак, 

са појавом Карађорђа на политичкој сцени, писци наше ауторске књижевности се први пут 

сурећу са изазовом да пишу о актуелном владару и оцењују његова политичка решења. 

Ситуација је утолико изазовнија тиме што писци деветнаестог века нису били пасивни 

посматрачи друштвених и политичких дешавања, већ су активно учествовали у њима, 

припадајући одређеним политичким странкама и покретима. Прва два модерна владара у 

српској историји били су у блиској вези са два писца – Карађорђе са Доситејем, а Милош са 

Вуком. Познато је да Доситеј не само што је био Карађорђев саветник, већ се нашао на 

позицији првог министра просвете. С друге стране, Вук није заузимао истакнута места у 
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Милошевој администрацији, али јесте имао посебан однос са њим, да би се у једном тренутку 

чак нашао у позицији најоштријег кнежевог критичара.  

 Статус владара у деветнаестом веку није био нимало једноставан и умногоме је зависио 

од спољашњих, али и унутрашњих прилика. Са поделом власти током Првог српског устанка 

започета је борба између владара, који је желео да буде аполутиста, и истакнутих старешина, 

који су желели да на различите начине ограниче његову владавину. Ова борба ће бити 

присутна кроз читав деветнаести век и кулминирати у владавини краља Александра 

Обреновића, који је, желећи да наметне своју вољу целокупној политичкој сцени, током 

владавине извео четири државна удара, променио три устава и четрнаест влада. На овакве 

драматичне промене на политичкој сцени писци нису могли да остану без рекације, иако се 

дешавало да оно што напишу у књижевним делима постане разлог за губитак посла или 

одлазак у затвор. Сваки писац је морао рачунати на политичке последице свог дела.  

Када се анализира начин на који су владали владари с почетка деветнаестог века, долази 

се до закључка да је можда и највећи утицај на начин њихове владавине имао турски начин 

владавине, који је био доминантан политички образац током неколико векова. И док је за 

време Карађорђеве владавине значајан утицај био Совјета на унутрашњу политику, ситуација 

је била другачија када је реч о владавини Милоша Обреновића, који је имао потпуну контролу 

како у спољашњој, тако и унутрашњој политици. У својој аутобиографији Нићифор Нинковић 

оставља сведочанство о мишљењу народа о Милошевој владавини: ,,Кад су будале! Нећемо, 

викали су, Турчина. Оћемо нашег брата. Ето им брата! Сад виде да им је горе него л' под 

Турчином“(Нинковић 2012: 124). Слободан Јовановић, анализирајући Милошеву владавину 

долази до закључка да су ,,организовање власти извршили готово по туђинским обрасцима“ 

(Јовановић 1931: 18), а посебно у периоду када је пашалук стекао већу самосталност у 

унутрашњим питањима. На овакву ситуацију су реговали виђенији људи, који су од Милоша 

очекивали, па и захтевали, да се окрене европским политичким решењима, а посебно да своју 

владавину ограничи јасно дефинисаним законима. Ово је био веома тежак процес, јер Милош 

,,на издавању писаних закона био је врло мучан, мислећи као сваки источњак да власт неће 

више бити његова ако се ограничи законом. Његово схватање власти било је турско: привући 

све послове у свој конак, и онда решавати по здравом разуму и соломунској правди. Он је 

владао као један везир који је био српске народности“(Јовановић 1931: 18). Ипак, његова прва 

владавина је дуго потрајала јер је био популаран у делу народа због спољне политике и раду 

на ослобађању земље од Турака, као и по томе што је аграрно питање решио у корист српског 

сељака, због чега је он за сељаке, који су били и најбројнији, ,,упркос свом деспотизму остао 

до краја народни трибун“(Ђорђевић 2017: 103). Ипак, у књижевним и мемоарским делима 

својих савременика Милошева владавина је негативно оцењена, и он се само у књижевним 

делима посвећеним прослављању Другог српског устанка као значајног историјског догађаја 

јавља као позитиван јунак. Савремене политичке идеје, које су из Европе долазиле у 

Кнежевину преко учених појединаца са територије Хабзбуршке монархије, сукобиле су се са 

традиционалним турским начином владавине. Овај сукоб идеја је имао јак утицај на начин 

обликовања лика кнеза Милоша у делима његових савременика, али и писаца каснијих епоха.  

 Утицај актуелних политичких дешавања на формирање владарске фигуре у 

деветнаестом веку није се завршило са литерарним обликовањем кнеза Милоша. Са појавом 

странака на политичкој сцени Србије јавила су се различита очекивања од владара, посебно 

што је кроз његово литерарно обликовање, као најистакнутије личности режима, било погодно 

да се представи целокупан рад администрације. Оценом његових поступака процењен је и рад 

државног апарата. Ово је учињено у делима у којима је владар оптуживан за незнање и дозволу 

да Влада води лошу политику, као што је у случају песме Јована Јовановића Змаја Препуњен 

је пехар чуда и покора. У њој песник наводи да ,,Влада хоће, заповеда/Пркос диже“(Јовановић 

1933: 229), и позива владара у помоћ да то спречи: ,,Теби дижем,светла круно/ Збиљске гласе/ 

Стани на пут горем јаду/ У зле часе“(Исто, 230). Владар се јавља као спаситељ и онај који мора 

да исправи грешке које направи Влада. Међутим, далеко од тога да владарска фигура, бар код 

Змаја, има повлашћен положај и бива потпуно искључена из критике. Напротив, како је 
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сазревала српска политичка сцена, критика је била све оштрија, те у песми Има што може 

бити, има што не може, песник на самом крају наводи да ,,Народ може бит' без краља/ -Ал' 

не и краљ без народа“(Јовановић 1933: 263). Ови стихови указују на промену политичке мисли: 

од средњовековног величања владара као божијег посланика на земљи дошло се до критике 

његових одлука и постојања свести да његова владавина зависи од воље самих поданика. 

 Анализа односа књижевних дела и актуелних политичких идеја у епоси када су 

написана показује да је ова веза код дела у којима се јављају владарске фигуре веома јака. 

Промена политичке мисли условила је и промене у начину литерарног обликовања владара. 

Од фигуре просвећеног апсолутисте до краља у борби са постојањем више партија, 

књижевност осамнаестог и деветнаестог века је у себи објединила низ политичких идеја 

различитих традиција и епоха и приказала их кроз низ мање или више уметнички успешних 

владарских фигура.  

 

3. Свет књижевних дела  

 

Динамика друштвених и политичких промена и однос заједнице према заједничкој 

прошлости имају значајан утицај на књижевно стваралаштво. Ипак, уколико се посматрају 

промене унутар књижевности као уметности, утицај на садржину и форму књижевног дела 

могу имати епоха у којој се дело јавља, жанр коме дело припада или поетика самог аутора. 

Ови елементи зависе од спољашњих утицаја, али су и међусобно зависни. Писац своју поетику 

формира у оквиру епохе или епоха које су утицајне у времену у коме он ствара, било да се 

одлучује да ствара у оквиру неке од њих, било да се одређује негативно у односу на елементе 

актуелне епохе. Елементи жанра подложни су променама у различитим епохама, али исто тако 

начин на који ће један жанр бити обликован може зависити и од писца и његове поетике. 

Пример да је жанр измењен због поетике писца јесте структура комедија Јована Стерије 

Поповића. Иако су тумачи у историји књижевности ова дела увек одређивали као комедије, 

Зорица Несторовић је направила искорак и у свом истраживању показала да се ова дела не 

могу убројати у праве комедије јер традиционални жанр комедије захтева да се главни јунак, 

суочен са својим недостацима, промени на крају дела. У Стеријиним комедијама до овог не 

долази јер ,,изостанак комичког анагнорисиса у централним Стеријиним делима овог круга 

опомиње нас на касније много јаче изражен песнички став о немоћи човека да се избори са 

својим страстима“(Несторовић 2011: 16). Представа писца о људској природи је толико јако 

утицала на његово стваралаштво да је изменила суштину жанра у коме писац ствара. Промена 

коју је Стерија унео у овај жанр је утолико значајнија јер се јавља у епохи класицизма, која за 

једно од главних начела сматра поштовање правила по којима се пише у оквиру неког жанра, 

а посебно када је реч о оним жанровима који су, као комедија, своје одређење добили још у 

време антике. 

Анализом само једног аспекта књижевног дела долази се најчешће до непотпуних и за 

разумевање дела некорисних тумачења. Анализирати само како су епоха, поетика писаца или 

правила жанра утицали на стварање једног књижевног дела чини се немогућим. Стога, да би 

се показао механизам деловања од ових елемената дела на обликовање владарске фигуре у 

књижевним делима, анализа ће бити примењена на она дела код којих се сваки од ових 

елемената може посматрати као доминантан приликом формирања лика владара. 

 

3.1.Епоха 

 

3.1.1. Горски вијенац 

 

Доминантне особине епохе у мањој или већој мери утичу на стваралаштво писаца који 

стварају у том времену. Један од највећих изазова пред којим се историчар књижевности може 

наћи јесте да дело изузетне естетске вредности, које својим особинама надилази целокупно 

књижевно раздобље, уклопи у оквире епохе коју проучава. Доказати утицај идеја једне епохе 
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на начин обликовања фигуре владара представља изазов, посебно када је реч о књижевном 

делу које превазилази остала дела својом уметничком вредношћу. Пример на коме се може 

показати да је владарска фигура одређена духом епохе у којој писац ствара је Горски вијенац 

Петра II Петровића Његоша. Савремени историчари књижевности Његоша смештају у епоху 

предромантизма, док је за потребе овог истраживања анализиран утицај елемената епохе 

романтизма у начину обликовања овог Његошевог најпознатијег драмског спева и његовог 

главног јунака.  

Обимна литература посвећена овом књижевном делу дала је неколико опречних 

одговора на питање ком жанру Горски вијенац припада. Највећи изазов за тумаче, који их је 

навео на различите класификације, јесте сама композиција овог књижевног дела. 

Испреплетеност лирских, епских и драмских елемената, као и необична и на тренутке чини се 

неодовољно кохерентна композиција, условили су опречна мишљења. Савремена тумачења су 

прецизно и поуздано ово дело одредила као драмски спев, издвајајући као доминантне драмске 

елементе у њему. Посматрано у категоријама историје књижевности, Његош ствара на прелазу 

из класицизма у романтизам, обједињујући елементе обе епохе. Кључан за обликовање жанра 

дела је утицај романтизма, који је Његошу пружио прилику да форми свог уметничког дела 

приступи из позиције слободе и прилагоди га захтевима своје песничке имагинације.  

Павле Поповић се сматра зачетником његошологије у српској науци о књижевности. У 

својој анализи Горског вијенца изнео је мишљење, које се и касније понављало у текстовима 

других тумача, да је Његош ,,композицију упропастио“(Поповић 2000: 48). И поред велике 

вредности приписане целокупном Његошевом делу17, при чему је посебно истакао значај 

Горског вијенца у српској књижевности, Поповић није имао разумевања за композицију овог 

дела. У традицији тумачења наредну значајну анализу која се примарно бавила композицијом 

изложио је Јован Деретић у свом делу Композиција Горског вијенца. Он је препознао ,,тематско 

начело композиције Горског вијенца“(Деретић 2017: 167) и тиме показао да она није 

неуспешно изведена, већ да се њеном проучавању не може приступити из унапред задатих 

књижевнотеоријских ставова, непримерених поетици овог писца, као што је то учинио 

Поповић пре њега. Последње у низу релевантних и иновативних тумачења композиције 

Горског вијенца дао је Мило Ломпар, који је заузео поетичко-генетичко становиште и истакао 

да у композицији овог дела треба препознати као доминантно драмско начело јер је ,,радња 

остала неразвијена у корист ликова који су носиоци доминантних дејстава“(Ломпар 2010: 228). 

Посматрано из ове перспективе као тема овог књижевног дела може се одредити Данилова 

дилема, а не истрага потурица, како је раније чињено. Померање фокуса са истраге потурица 

на владику Данила и разматрање његове улоге у делу дозвољава истраживачу да уочи 

вишеструки значај који јунак има у структури спева. Поступци и размишљања главног јунака 

су ти који пресудно одређују начин на који се одвија сама радња. Ако се владика Данило 

одреди као центар осе око које се окрећу сви остали делови књижевног дела, па и целокупна 

композиција, јасно је да стварање у хибридном жанру какав је драмски спев, који је био могућ 

тек са утицајем романтизма, није био употребљен да удовољи захтевима копозиције, већ се 

композиција прилагодила обликовању главног јунака.  

 
17 Суд поводом друга два Његошева спева Поповић је јасан: ,,Он написа Лучу микрокозма (1845), спев 

филозофских и узвишених мисли, која се заснива на једном епизоду Милтонова Изгубљена раја“ 

(Поповић 1999: 66) и ,,Шћепана Малог (1851), недраматичну драму из црногорске историје“(Исто, 67). 

Да је Поповић написао монографију о Његошу, свакако да би морао један њен део посветити анализи 

и ова два владичина дела. Пошто је у студији о ,,Горском вијенцу“ имао проблем да одбрани вештину 

песника у обликовању ,,предмета великог, обимног националног значаја“(Поповић 2000а: 20), за 

Поповића свакако би био изазов да одбрани претпостављени положај Његоша као највећег српског 

песника приликом анализе оних дела која је он сматрао уметнички мање вредним. У анализи ,,Горског 

вијенца“ Поповић се бавио светскоисторијским смислом, у потпуности занемаривши антрополошки и 

метафизички смисао дела. Његова неосетљивост за ове две равни Његошевог дела, свакако би довела 

до немогућности озбиљније анализе ,,Луче микрокоза“ и ,,Лажног цара Шћепана Малог“. 
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 Црногорци су у Горском вијенцу представљени као херојска и традиционална 

заједница. Ова два одређења заједнице садрже одређене заједничке вредности. Пошто је 

централни догађај у вези са истрагом потурица, ратним дешавањем, јунаштво припадника 

заједнице у овом делу долази у први план и свакако се може рећи да је позиционирано као 

једно од највиших вредности у народу. Ипак, сам појам јунаштва у српској традицији није 

једноставан појам јер у себе обухвата не само личну храброст појединца, већ и низ моралних 

врлина које он мора носити у себи. Ова морална начела нису намењена само оним члановима 

друштва који учествују у борбама, напротив, сваки члан заједнице дужан је да поштује 

вредности друштва коме припада. Ова правила односе се чак и на најутицајнијег члана 

заједнице, какав је владика Данило. Притисак на појединца да се понаша у складу са 

принципима прихваћеним у овој малој средини, племенски организованој, каква је 

црногорска, доводи до тога да се значајан део идентитета сваког члана заснива на елементима 

колективног идентитета, посебно кад је реч о оним аспектима идентитета који су пресудни за 

његову улогу у јавном животу. Као једна од највиших вредности друштва истиче се и оданост 

заједници и поштовање њених начела. Када Вук Мандушић сања снаху Милоњића, подсвесно 

се исказује и открива да ,,културну мрежу, као норму средине и идеју кумства, јунак је 

поунутрашњио тако дубоко да оне владају његовим мислима чак и у сну“(Ломпар 2010: 262). 

Вук као једину препреку да узме девојку за себе види кумство, а не потребу да остане у Црној 

Гори да би учествовао у истрази. Интимно осећање наклоности мушкарца према једној жени 

суочено је са вредностима као што су очување заједнице и поштовање кумства, које има 

повлашћено место међу људима православне вере. Сан открива да је јунак спреман да 

занемари своје обавезе према народу, али не и духовну обавезу коју има према породици свог 

кума јер ,,да нема кумства, осећања греха које би наступило непоштовањем кумства, 

нестанком смисла у животу онога који би се о кумство огрешио“(Ломпар 2010: 262). Овим се 

открива да је немогуће урушити у појединцу вредности заједнице, а да се не уруши и само 

биће јунака. Традиционална херојска заједница, која на први поглед делује веома једноставно, 

открива оштре сукобе између правила и жеља и потреба појединаца. 

 Владика Данило представља световног владара и духовног поглавара. Иако је издвојен 

положајем у политичком, али и духовном смислу од осталих чланова заједнице, он је и даље 

њен члан, и као такав, његов систем вредности јесте дубоко одређен друштвом у коме живи. 

Његове одлуке, посебно када је реч о световним одлукама, морале су да се уклопе не само у 

актуелни политички тренутак, већ и у вредносни систем колектива. Упркос томе, у литератури 

је владика Данило оправдано одређен као ,,најаутентичнији трагички јунак српског 

романтизма“(Ломпар 2010: 247). Уколико су одлуке одређене начелима заједнице којој 

припада, шта је то у јунаку што га издваја не само од чланова црногорског народа већ га чини 

најаутентичнијим трагичким јунаком целокупног српског романтизма? У монологу којим 

дело почиње, јунак се осећа потпуно усамљен у својим размишљањима: ,,у ад ми се свијет 

претворио/ а сви људи паклени духови“(Његош 2005:60). Да се издвојио од других примећује 

и народ, што показују речи Вука Мићуновића: ,,нит' што збориш нити нас отрашаш,/ у образ 

си као земља доша,/ сам се шеташ пољем без никога“(Исто, 77). Владика Данило је свестан да 

му његова природа и владарска функција пружају другачију перспективу догађаја у односу на 

друге чланове заједнице: ,,Ко на брдо, ак' и мало, стоји/ више види но онај под брдом“(Исто, 

77). Осећај отуђености и одговорности због тежине одлука које морају донети код ликова 

владара у књижевности деветнаестог века је веома чест. Ово су осећања која се јављају код 

врлих владара, свесних изазова своје позиције. Њихов поглед на свет јесте заправо другачији, 

јер да није свеобухватнији и проницљивији, владари не би ни заслужили да се на том месту и 

нађу. Мило Ломпар у свом проучавању Његошевог дела јасно одваја две равни које мотивишу 

Данилове поступке - историјску и метафизичку. Увид у сукоб ове две равни људског постојања 

када је реч о судбини Црногораца, као и одговорност због одлуке коју мора донети, чини 

владику Данила најуспешнијим и најкомплекснијим трагичким јунаком српског романтизма, 

али и целокупног осамнаестог и деветнаестог века. Његова свест да се судбина Црногораца 

одлучује и на метафизичкој и на историјској позорници, као и да његова одлука може довести 
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до пропадања заједнице на оба нивоа, чини га трагичким јунаком. Та спознаја је оно што га 

издваја од сународника. Црногорци се налазе у трагичкој ситуацији, које нису свесни, јер 

бранећи заједницу ризикују да доведу до њеног потпуног уништења. Па ипак, поштујући 

вредности епског света у коме живе, они не могу схватити важност неризиковања историјског 

опстанка. Целокупном својом егзистенцијом усмерени су на метафизичку раван постојања јер 

она представља извор вредоносног система и зато што ,,херојство захтева једнозначну везу са 

трансценденцијом: само један пут води у бесмртност“(Ломпар 2010: 235). Потурице 

представљају метафизичког непријатеља јер својим постојањем сведоче да херојски и 

православни свет није једини могући начин постојања за Црногорце. Разлика у сазнању да је 

понуђени метафизички пут црногорске заједнице прави пут, али не и једини, јесте разлика у 

погледу на свет који имају владика Данило и игуман Стефан у односу на своје сународнике. 

Владика и игуман имају потребну духовну снагу да се определе за прави пут и суоче са 

тешкоћама таквог избора. Игуманова борба и опредељење за метафизичку раван у поимању 

света нису приказани у делу, од тренутка када се појави на сцени он је доследни метафизичар, 

док је борба владике Данила постала суштина овог књижевног дела. 

 Лик владике Данила је у тумачењима посвећеним Горском вијенцу првенствено одређен 

као трагички јунак. Да ли се утицај романтизма може препознати у његовој трагичкој природи? 

Владика Данило је трагички јунак зато што се у њему налази сукоб који је Хегел, говорећи о 

трагедији, одредио као ,,рат једног добра са другим“(Бредли 1984: 60). Он је ,,уверен у право 

на истрагу“ јер је то ,,метафизичко уверење“(Ломпар 2010: 233), те се не доводи у питање да 

ли је са метафизичке преспективе истрага нужна. Борба се одвија на равни историјске 

нужности јер ,,истрага може не успети, може донети нове несреће и народну пропаст“(Исто). 

Стога, када позове потурице на преговоре, он покушава да уради оно што метафизичкa 

нужност захтева од њега јер метафизичка истина само преобраћењем ренегата ,,постаје 

потврђена као истина“(Ломпар 2010: 235). С друге стране, позив да се потурице врате 

некадашњој заједници ,,спаја историјску и метафизичку мотивацију“(Исто), јер се тиме укида 

и историјска претња која је усмерена ка нестанку Црногораца са историјске сцене. Владика 

Данило постаје трагички јунак јер је приморан да донесе одлуку о спровођењу истраге, упркос 

томе што је свестан да његова одлука носи ризик да заједница коју представља, и у чије име 

одлуку доноси, нестане. Елементи античке трагедије у лику владике Данила огледају се у томе 

што је разлог његове трагичности одлука о судбини црногорског народа. Иако је борба 

унутрашња, она је посвећена спољашњим дешавањима и има за циљ да победи вечна правда 

или у овом случају метафизичка истина. На овај начин, елеменат који би владику Данила 

учинио модерним трагичким јунаком, а то је да се сукоб јавља у субјекту и тиче се судбине 

самог јунака, овде је делимично испуњен, те се овај јунак не може назвати романтичарским 

трагичким јунаком, иако преставља најуспешније обликованог јунака српског романтизма.  

 Радња овог драмског спева се наставља и након одлуке владике Данила да се истрага 

спроведе. Она се завршава сценом у којој Вук Мандушић долази из боја владици и оплакује 

поломљени џефердар. Спев се, неочекивано, завршава у тренутку када на сцену ступају 

најдинамичнији догађаји, који разрешавају судбине свих који у истрази учествују. Његош бира 

да не прикаже завршетак истраге, нити њене последице, јер је њему једино важно било да се 

одлука о истрази донесе, она буде прихваћена од стране народа и истрага започне. Овај низ 

поступака је довољан да се покаже да су Црногорци испунили своју метафизичку судбину, као 

и да је владика Данило прешао из позиције владара-трагичког јунака на позицију епског 

владара. Све док се двоуми, Данило је трагички јунак, који страда због сукоба у себи. У 

тренутку када одлуку донесе, он се враћа у оквире владара епске традиције и у потпуности 

поистовећује своја начела са начелима заједнице. Каква је сама природа ове промене? Мило 

Ломпар истиче да промена владике Данила са којом он постаје ,,доследни метафизичар“ се 

огледа у томе што она ,,обележава композиционо померање од трагичког јунака ка 

мудрацу“(Ломпар 2010: 264). Одређен као мудрац, владика Данило се још једном налази на 

позицији особе дубљег увида у начин функционисања друштва у коме живи. Његов поглед на 

свет се не може изједначити чак ни са погледом на свет игумана Стефана, иако су обојица 
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мудраци и доследни метафизичари. Када владика добија вест да ,,по шестину уједно 

копају“(Његош 2005: 168), он плаче. Игуман Стефан истиче да он не може да плаче због такве 

вести, што је доследно са његовим погледом на свет, јер као доследни метафизичар, свест о 

историјској пропасти Црногораца за њега је одговарајућа жртва за потврду избора 

метафизичког пута којим је заједница кренула. Док код њега историјска свест не игра никакву 

улогу, ситуација код владике је другачија и зато његов плач има двоструко значење. Прво 

значење је да он плаче јер жали за сваким палим јунаком. Овај бол, који се јавља због смрти 

сународника, а који не изазива жељу да се борба прекине, заправо је показатељ да је владика 

припадник заједнице у којој се сваки живот положен за слободу народа цени. Да нема жалости, 

живот као такав не би представљао вредност и жртва би изгубила свако значење. С друге 

стране, плач показује да је Данило свестан одлуке коју је донео и са којом мора да живи да би 

се позиционирао као идеалан епски владар. Одлуке које Данило односи чине га доследним 

метафизичарем, али свест о одлуци и живот са њом Данила и даље издвајају од осталих. Чак 

и када се нађе у позицији традиционалног епског владара, владика Данило и даље задржава 

степен индивидуалности у односу на остатак заједнице. Веза између начина обликовања овог 

јунака и самог жанра књижевног дела постаје очигледна. Да је Његош желео да своје 

књижевно дело задржи у оквирима трагедије, која је била јасно дефинисана у класицизму, он 

је дело могао завршити доношењем одлуке. Потреба песника да свог јунака изведе поново на 

сцену и покаже промену која је наступила у њему условила је промену и на пољу жанра, те се 

из могућности трагедије дошло до драмског спева. 

 Слобода у обликовању књижевног дела, пре свега жанра, јакој песничкој имагинацији 

Петра II Петровића Његоша дала је простор да у обликовању Горског вијенца одабере ону 

форму која је могла да обухвати све оно што је желео да постане део песничког света. Да ли је 

утицај епохе романтизма био пресудан и за обликовање лика владике Данила? Показано је да 

је овај јунак као трагички јунак ближи античком типу трагичког јунака, него модерном типу. 

Утицај романтичарске епохе огледа се у изразитој индивидуалности јунака. Владика Данило 

није индивидуализован у односу на остале јунаке својим приватним бићем, већ другачијим и 

потпунијим погледом на свет и дешавања у њему. Пошто је обликовање јунака значајно 

одредило композицију књижевносг дела, јасно је да је овакав јунак могао настати само у епоси 

роматизма, који писцу није наметао ограничења претходне епохе.  

 

3.1.2. Негативни јунаци епохе романтизма 

 

Прва дела српске књижевности извела су на књижевну сцену велики број негативних 

јунака. У средњовековној књижевности, негативни јунаци су били најчешће типски приказани. 

Феномен зла није био тема, већ су негативни јунаци добили улогу антагониста. Њихово 

обликовање је веома једноставно, без развијене мотивације. Промена наступа у деветнаестом 

веку када ,,са романтичарском поетиком на велика врата у српску драму улази психологија 

зла“ (Несторовић 2007: 31). Негативни јунаци добијају значајне улоге у књижевним делима. 

Писци, желећи да своје јунаке на сцени учине уверљивијим, што драма као књижевна врста и 

захтева, психолошки нијансирају личности својих негативних јунака и посвећују пажњу 

мотивацији њихових поступака.  

Интересовње за ликове негативних јунка долази до изражаја у девенаестом веку, када 

они постају у српској књижевности и насловни јунаци одређеног броја историјских драма. 

Корене овакве идеје оправдано је тражити код Шекспира, посебно када се зна да је већ први 

драмски писац деветнаестог века, Стефан Стефановић, користио његова дела као узор у свом 

стварању. Шекспир је психолошки обогатио ликове и тиме омогућио да се на позицији 

трагичког јунака нађе негативни јунак. Правило које је било поштовано још из времена 

античких трагедија јесте да трагички јунак мора бити особа узвишеног карактера. Ово правило 

мења се са појавом Шекспировог дела, а нешто касније ће добити своје место и у теорији 

књижевности посвећеној овом питању. Хегел, пишући о трагедији, доноси значајне закључке 

и указује на неопходну особину коју негативни јунаци морају имати да би били сматрани 
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трагичким јунацима, а то је да поседују веома јак карактер. Анализирајући негативне јунаке у 

српској драми деветнаестог века јасно је да су писци у својим делима на сцену извели низ 

јунака који ,,за своја дела не желе да се сматрају невиним. Напротив, оно што су учинили, што 

су стварно урадили, они се тиме поносе. Таквом јунаку не би се могла нанети већа увреда него 

када би му се рекло да је у свом делању био невин. За велике карактере је част да буду 

криви“(Хегел 1984: 53). Упркос значајном интелектуалном и виталном надмоћи над својим 

жртвама, ови јунаци не могу произвести осећање привлачности које Никола Милошевић 

препознаје код одређеног типа негативних јунака. Анализирани јунаци деветнаестовековне 

српске драме показују величину само у својој спремности да прекрше све законе и морална 

начела не би ли преузели власт. Њихова личност сведена је на један аспект и пред жељом да 

до власти дођу урушавају се све остале вредности које су поштовали пре него што су на пут 

до власти кренули и које би могле да изазову осећај привлачности код публике.  

Негативни јунаци заузели су значајно место у српској књижевности осамнаестог и 

деветнаестог века. Већ је Емануил Козачински у својој драми Траедокомедија, пишући о 

значајним историјским догађајима српске историје, увео на драмску сцену једног од 

најпознатијих негативних јунака српске драме - Вукашина Мрњавчевића. Појава краља 

Вукашина у драмском стваралаштву није могла а да не буде у вези са обликовањем његовог 

лика у народној епској поезији. Анализом епских песаме у којима се јавља може се уочити да 

су два догађаја посебно значајна у његовој епској биографији – први је нечастан начин на који 

долази до супруге, а други његов покушај да од Уроша преузме насилно власт. Песма Женидба 

краља Вукашина приказује главног јунака као неморалног човека и лошег јунака. Наглашено 

поређење између Вукашина и Момчила открива заправо значај ове песме за епску поезију – 

требало је истаћи изузетно јунаштво војводе Момчила. Народном певачу је било важно да 

реши питање порекла јунаштва Марка Краљевића јер је требало објаснити како је један од 

најпознатијих негативних јунака у народном памћењу имао за сина једног од двојице највећих 

српских јунака. Две су песме у епској поезији значајне за формирање Вукашиновог лика као 

владара у народној традицији. Прва је песма Урош и Мрњавчевићи, у којој је описан нечастан 

начин на који Вукашин и његова браћа покушавају да дођу до власти након Душанове смрти. 

Ипак, песма Смрт Душанова је значајнија као извор за драмска дела из деветнаестог века јер 

открива на који начин је практична владавина прешла из Душанових у његове руке. Цар Душан 

на самрти оставља Вукашину, који је већ има титулу краља, аманет да влада осам година и 

онда преда Урошу престо. Народни певач истиче да је Вукашин владао шеснаест година и да 

је за то време осиромашио народ. Ово је важан податак јер први пут се говори о начину на који 

краљ влада. У обликовању Вукашиновог лика у народној епској традицији нема ниједне 

особине која би се могла окарактерисати као позитивна. Њему се на терет ставља и покушај 

убиства сина. Упрошћавање Вукашиновог лика као негативног јунака уобичајно је у народној 

поезији. Потребе да се овај лик развије у народној поезији или да му се посвети већи простор 

изостао је јер је лик краља заправо значајан само у односу на два друга јунака народне поезијe 

– цара Уроша V и Марка Краљевића.  

Пет драма насталих у осамнаестом и деветнаестом веку значајне су за литерарно 

обликовање лика краља Вукашина Мрњавчевића: Траедокомедија Емануела Козачинског, 

Смрт Уроша V Стефана Стефановића, Смрт Уроша V и Краљ Вукашин Матије Бана, као и 

Краљ Вукашин Драгутина Илића. Проблематично место у анализи лика Вукашина 

Мрњавчевића из перспективе негативног јунака који се налази на позицији владара јесте то 

што се Вукашин веома ретко јавља као владар са потпуном влашћу. У наведеним драмама он 

јесте тај који, као царев намесник, па касније и сувладар, доноси одлуке, али јасно је да титула 

краља и цара се не могу ни на који начин изједначити, те Вукашинова слобода да влада онако 

како он жели не долази из његовог легитимитета као владара, већ из Урошеве одлуке да не 

чини оно на шта га функција на којој се налази обавезује. Лик краља Вукашина у наведеним 

драмама је јасно дефинисан и постоје четири кључна догађаја у животу овог јунака који се 

јављају – крунисање за краља, убиство Уроша, самостална владавина и смрт. Драме које су 

анализиране за потребу овог рада показале су да постоји само делимично преклапање у 
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догађајима које описују. Уколико се у први положај стави недостатак естетске вредности, не 

занемарујући њен књижевно-историјски значај, Траедокомедија Емануела Козачинског не 

представља значајан извор за проучавање књижевног лика краља Вукашина. Ово дело је 

значајно у развоју јунака јер ,,унутрашња борба(...) већ овде постаје саставни део Вукашиновог 

лика“(Несторовић 2016: 231), али не развија психолошки профил јунака. Анализирајући 

остале четири драме, јасно је да сва три писца своје драме посвећене односу Уроша и 

Вукашина почињу баш у тренутку када долази до промене односа између ова два јунака – код 

Стефановића први велики догађај у драми јесте одлука Уроша да Вукашину да краљевску 

круну, док код Драгутина Илића Урош доноси одлуку да поврати власт. Код Бана је ситуација 

нешто другачија јер је реч о две драме које, заједно са драмом Цар Лазар, чине трилогију која 

се као таква мора анализирати. Уколико би се све три драме извеле у континуитету на сцени, 

оне би функционисале као целина, како су и морале бити замишљене. Бан их је због великог 

броја историјских догађаја поделио у три дела, а као догађаје који се јављају на крају драма 

одабрао је преломне догађаје у српској средњовековној историји – убиство цара Уроша, 

Маричку битку и Косовску битку. Писац је лик краља Вукашина обликовао унутар две драме, 

од којих је у другој и насловни јунак. Ипак, он није успео да развије личност овог јунака ван 

граница које су постављене у осталим драмама исте епохе. Радња драме Смрт Уроша V 

започиње борбом властеле против Вукашина и вршењем притиска на Уроша да се укључи у 

борбу за повратак власти. Код сва три писца радња драма започиње променом поделе 

политичке моћи између Вукашина и Уроша.  

У препознатом обрасцу крунисање-убиство-владавина-смрт, у ком се развија лик краља 

Вукашина Мрњавчевића у српској драми, питање догађаја којим писац завршава драму је 

важно. Стефан Стефановић је изабрао убиство Уроша као крајњи догађај своје драме, као што 

је то учинио и Бан у својој драми Смрт Уроша V. Ове две драме су посвећене Урошу као 

главном јунаку, иако он није делатни јунак, док у драмама Краљ Вукашин Матије Бана и Краљ 

Вукашин Драгутина Илића последњи и најважнији догађај је Вукашинова смрт. Анализом 

наведених драма долази се до закључка да лик краља Вукашина у њима пролази кроз исте 

етапе. Радња Стефановићеве драме се значајно раније завршава у односу на остала дела. Чини 

се да су Бан и Илић били у предности јер су имали ширину у трајању драмске радње да развију 

лик краља Вукашина кроз већи број догађаја. Ипак, период у коме Вукашин влада као 

самосталан владар Бан и Илић нису искористили да покажу његов начин владавине, већ им је 

период након Урошеве смрти послужио да покажу страдање јунака које је неопходно због 

дидактичке функције коју су ова дела морала да имају. Стефановић, чији су јунаци 

психолошки најбогатији, није могао да избегне дидактички аспект који је његова драма морала 

да има, али је он ову раван у својој драми донео кроз слом који јунак мора проћи пре доношења 

одлуке. Сведочењем других о Вукашиновом начину владавине током владавине са Урошем, 

писац је успео да изнесе све елементе који су потребни за карактеризацију јунака. Јасно је да 

нема велике промене у фазама које јунак пролази код ова три писца, али тиме што је 

Стефановић желео да своју драму заврши Урошевим убиством, најбоље је решио слом у 

Вукашину јер га је пребацио у време пре доношења одлуке о убиству и на тај начин учинио 

јунака уверљивијим. 

Анализа јунака који се налази на позицији владара непотпуна је без анализе његовог 

начина владавине. Ово питање, веома штуро описано у епским песмама констатацијом да је 

Вукашин људе осиромашио током своје владавине, добило је нешто више простора у драмама. 

Матија Бан је написао драму која је у потпуности посвећена периоду након Урошеве смрти 

када је Вукашин постао самостални владар. Он је свог јунака у драми Краљ Вукашин 

представио као потпуно презреног човека у чијем друштву су остали само убице и подлаци и 

нагласак ставио на његово пропадање. Политичка моћ више није у његовим рукама и због 

начина на који је до круне дошао, он је изгубио свако право на њу. За психолошко нијансирање 

личности овог јунака у српској књижевности, али и откривање нових политичких идеја у делу, 

важно је обликовање Вукашина као владара у драмама Стефана Стефановића и Драгутина 

Илића. Код Стефановћа Вукашин је дат кроз лик ,,узурпатора-крвика, који као негативни јунак 
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плени својом психолошком нијансираношћу и јачином“(Несторовић 2016: 171). Ипак, оно 

чиме је Стефановић издвојио свог јунака јесте то што се његов јунак залаже за другачије 

схватање света и владавине. Kада је реч о моделу владавине који Вукашин заступа, он има 

одређену функцију у структури књижевног дела зато што се ,,модел владавине повезује са 

Душановим принципима владавине главом а не срцем, пре да би се истакла неспособност и 

несавременост последњег Немањића“(Несторовић 2016: 175). Писац истиче оне Вукашинове 

особине које су потребне не би ли представљале контраст Урошевом карактеру и понашању. 

Ипак, Стефановић у свом обликовању краља Вукашина излази из оквира епске традиције тиме 

што даје сведочанства о његовом јунаштву пре него што је постао краљ: ,,Но, није остао онај 

Вукашин коме сам се ја дивио – попусти немарљиво узде желиј својој, изгуби Србина, удави 

у себи човека, постаде отровна змија“(Стефановић 1987: 84). Немајући довољно простора да 

у форми каква је драмска прикаже промену у карактеру јунаку, писац је пронашао прави начин 

да обогати лик свог јунака смештајући промену у период пре почетка драмске радње. 

Одређење Вукашина као јунака је значајно јер он у овој својој особини проналази легитимитет 

за преузмање круне, иако ова особина у њему више не постоји.  

Питање Вукашиновог начина владавине на нешто другачији начин је описано у 

Илићевој драми. Марта Фрајнд у свом тумачењу овог дела истиче ,,Да није постављен у 

традициналну негативну улогу узурпатора, Илићев Вукашин би имао све потенцијале великог 

вође какав је био Душан“(Фрајнд 1996: 158). Вукашин је приказан као храбар ратник и владар 

који доноси добре одлуке. Ово је први пут да овај јунак уопште има позитивне особине у 

времену одигравања драмске радње, које су, наравно, морале даље утицати на мотивацију 

његових поступака. Након што убије Уроша, Вукашин се налази у немогућем положају јер 

народ тражи да преузме царску круну, што је његова највећа жеља, али позитивне особине, 

које је Илић унео у његов лик, онемогућавају му да на захтев народа и пристане. Убиство је 

било једино средство које му је могло омогућити круну, али оно постаје непромостива 

препрека у добијању исте. Док Стефановићев Вукашин, испуњен жељом за влашћу, нема свест 

од томе да је убиством које је починио постао морално непогодан да се на место владара нађе, 

Илићев јунак, упркос свом преступу, не може да превазиђе традиционалну идеју о владару као 

моралном појединцу.  

Лик краља Вукашина у српској књижевности под утицајем епохе романтизма разликује 

се у односу на начин на који је приказан у народној епској поезији. Нови елемент су свакако 

промене које настају у карактеру јунака. Дидактичка функција, која је играла важну улогу у 

драми деветнаестог века, имала је кључни утицај на обликовање овог јунака – његово страдање 

у драми је морало бити приказано. Утицај роматизма је очигледан у томе што негативан јунак 

постаје насловни јунак код Матије Бана и Драгутина Илића. Ипак, када је реч о естетској 

вредности коју су писци остварили у обликовању овог јунака, највећи успех је имао Стефан 

Стефановић. Његов јунак је на сцени показао јак карактер и велику виталну надмоћ над својом 

жртвом, иако се нашао у улози споредног јунака.  

Анализирати негативне јунаке драме деветнаестог века који су своје место добили 

захваљујући привлачности психологије зла за представнике романтизма, а по узору на њих и 

код писаца реализма, било би неоптпуно а да се не помене једна од најзначајнијих јунакиња 

српске драме деветнаестог века - краљица Јаквинта. Четири драме у деветнаестом веку 

посвећене су овој јунакињи и њеном мужу, краљу/цару Бодину: Јован Суботић Бодин и 

Краљица Јакинта, Мита Поповић Краљев престол и Јаквинта Драгутина Илића. Из 

перспективе односа владавине и политичке моћи, мора се напоменути да Јаквинта ни у једној 

од ових драма не јавља као владар, она је или супруга или мајка владара. Њен лик је значајан 

по јаком политичком утицају који има на мушкарце у својој близини. Јован Суботић је у својој 

аутобиографији оставио сведочење о разлогу због ког се одлучио да напише дела посвећена 

овим јунацима: ,,епоха Бодина, Јакинте и Немање неопсорно је најважнија и најсилнија у 

нашој народној хисторији“(Суботић 2009: 128). Слобода писца да се врати националној 

историји и јунаке обликује на начин на који жели, неусловљен народним сећањем и каноном 

као у случају светородне роде Немањића, привукла је писце да се окрену Бодину и Јаквинти, 
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при чему је Бодин доживљен као ,,човек страсти и дела, енергију саму, вољу челик“(Исто, 

129), а његова супруга као ,,највећи дух њеног времена“(Исто, 131). Доживљени као 

историјске личности велике духовне снаге, писци, који су се у епохи роматизма окренули 

Шекспиру као узору, своје јунаке обликовали су према узорима из његових драма. Суботић је 

истакао да ,,Наша Јакинта има много од енглеског Рихарда III“(Исто, 130), мада, анализирајући 

његове две драме у којима се јунакиња јавља, јасно је да је она узрок смрти краља Радослава, 

његова два сина и унука. Њена спремност да жртвује и децу зарад круне приближава је другом 

Шекспировом јунаку – леди Магбет. Различити су мотиви због којих Јаквинта дела код 

Суботића и код Илића. У Илићевом делу разлог за њен повратак у политички живот је бол 

због оскрнављеног мужевљевог гроба. За њу круна постаје једина компензација за све што се 

дешавало, те је целокупно делање усмерено кад томе да син добије круну. Драгутин Илић чини 

један значајан корак у схватању политичког система средњег века, који је настао под утицајем 

идеја његове епохе, и свој драмски свет испуњава новом политичком мишљу, у коме робијаш 

може изјавити: ,,После Јаквинте, можда ћу и ја узети круну“(Илић 1987: 182). Увођење ликова 

Бодина и Јаквинте писцима дветнаестог века омогућили су да негативни јунаци, од којих се 

Бодин јавља и као негативан владар, са својим великим страстима, заузму нови положај у 

српској књижевности и унесу нове тенденције романтизма, а то је да се као главна јунакиња 

јави она која то место заслужује величином свог духа, а не моралим особинама. 

 Анализирана дела су показала у којој мери је епоха романтизма утицала на начин на 

који је обликована владарска фигура у српској књижевности. Слобода у обликовању 

књижевних дела и кршење одређених правила дозволили су Његошу да у свом драмском спеву 

обликује најуспешнијег трагичког јунака српског романтизма, док је померање интересовања 

са врлих јунака на оне који се могу одредити као негативни јунаци у први план ставило владаре 

који су у претходним епохама имали улогу споредних, типских јунака. Јасно је да су особине 

одређене епохе битно промениле начин на који су представљени владари у српској 

књижевности.  

 

3.2. Жанр  

 

Динамичнe смене и преклапање епоха на књижевној сцени у осамнаестом и 

деветнаестом веку довеле су до честих промена у актуелности књижевних жанрова. Појава 

драме као књижевног рода у српској књижевности током прве половине осамнаестог века није 

изазвала одушевљење код писаца те епохе. Непостојање позоришне публике и домаћих 

позоришних трупа представљају главне разлоге због којих се није јавио велики број 

оригиналних драмских дела. Поред наведених разлога, морају се размотрити и актуелне идеје 

које су писци желели да пренесу публици. Просвететељске идеје и потреба за очувањем сећања 

на заједничку прошлост било је лакше ширити помоћу постојећих образаца, развијаних кроз 

праксу, какаве су свакако биле проповеди изговаране у црквама након литургије. Међу 

становништвом, које је у веома малом проценту било образовано, позориште није могло имати 

ауторитет неопходан за рад на просвећивању народа. Такав ауторитет су имали свештеници 

Карловачке митрополије, као представници једине очуване институције српског народа.  

Формирање позоришне публике међу Србима десило се пре свега на територији 

Хабзбуршке монархије, где су у српским срединама често гостовале дилетанске групе. Појава 

Крешталице Јоакима Вујића на сцени у Будиму била је јасан знак да је српска позоришна 

публика формирана на територији Угарске. Ситуација се умногоме разликовала у Кнежевини 

Србији због динамичне политичке ситуације. Први записи о организованом позоришту на 

окупираној територији говоре о извођењу представа у Крагујевцу 1825. године. Ово 

позориште је специфично по томе што је оно представљало дворско позориште (Ерчић 1974: 

48) и као такво није било доступно ширим слојевима друштва, нити је рачунало на јак 

друштвени утицај. Тек је отварање Мађарског народног позоришта 1837. године навело српске 

писце да започну рад на формирању јавног позоришта у Београду. Упоредивши године када је 

изведена Траедокомедија и годину када је одржана прва српска професионална позоришна 
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представа на територији Кнежевине, јасно је да је требало да протекне скоро читав век да се у 

Србији формира позоришна публика.  

Оснивање националног позоришта открило је недовољан број драма српских аутора за 

формирање националног репертоара. Писци су се нашли пред двоструким изазовом – први је 

био да у кратком врменском периоду напишу велики број књижевних дела, а други да избором 

тема задовоље још недовољно однегован укус публике. Последица постављених захтева била 

је да се као најпопуларнији драмски жанрови у деветнаестом веку издвоје комедија и 

историјска драма. Значај Траедокомедије, прве драме српске књижевности, огледа се у томе 

што је она, иако по жанру припада типу школске барокне језуитске драме, у себи објединила 

,,општу поетичку мапу књижевности чији су модели одређени дидактизмом и 

историзмом“(Несторовић 2016: 28). Одабир историјских догађаја из националне историје за 

основу радње књижевних дела због актуелних политичких прилика изазивао је јаке емоције 

код публике, што је условило да историјска драма постане доминантан драмски жанр. 

 Одредити историјску драму као доминантни жанр српске драме у деветнаестом веку 

изазовно је зато што ни сами писци ове епохе нису могли да препознају овај жанр чак и онда 

када су писали дела која су му припадала. Њихово непознавање теорије драме или немогућност 

да своје знање из ове области примене утицало је да у своја дела унесу широк аспект елемената 

различитих жанрова. Речник књижевних термина историјску драму дефинише као ,,врсту 

драме која приказује историјске личности и чињенице“. Ова дефиниција је јако привлачна за 

истраживаче јер даје могућност да се под њу подведу многобројна књижевна дела, али није 

прецизна ни довољна. Историјска драма се бави историјом, али да би се утврдило која дела јој 

припадају, потребно је јасно одредити њену тематику, те је најпрецизније рећи да ,,централни 

проблем историјске драме јесте питање власти – како је дефинисати, како је задржати, како је 

освојити, зашто се она преноси са једне личности или групе личности на другу, шта то 

задржавање или прерасподела власти подразумевају за друштвену заједницу или нацију, за 

свет уопште“(Фрајнд 1996: 52). Као средиште интересовања историјске драме најчешће се 

јавља носилац власти, односно владарска фигура. Природно делимично преклапање 

историјске драме и трагедије, као и историјске драме и мелодраме, која настају због бављења 

истом тематиком условила су да се разлика међу овим жанровима уочава у начину на који је 

приказана историја у делу и поља на коме се преиспитује судбина главног јунака. За разлику 

од трагедије, у којој је увек у првом плану индивидуална судбина јунака и његово унутрашње 

страдање, у историјској драми ,,појединац, јунак радње остаје у бити само представник некога 

или нечега“(Фрајнд 1996: 45), те је и његово страдање увек везано за судбину заједнице и 

дешавања и вредности у њој. Мелодрамски елементи су често присутни у историјским 

драмама да би се на тај начин утицало на интезитет осећања публике.  

 Свест писца која себи поставља ограничења и пре почетка писања драме да се мора 

удовољити укусу публике при одабиру теме, као и задатак да се публици морају пренети 

одређене идеје, условило је да српска историјска драма осамнаестог и деветнаестог века буде 

одређена историзмом и дидактизмом. Начин на који су српски писци користили 

историографски материјал као извор за настанак дела јасно показује да се историјске драме од 

Козачинског до Бојића морају посматрати као засебна етапа у развоју овог жанра. Основна 

особина уочене етапе јесте да аутори због очекивања публике, али и задатка да књижевно дело 

подучи, бивају ограничени у развоју мотивације јунака, што доводи до тога да уметничка 

вредност књижевног дела буде жртвована историјској веродостојности. Ово је истовремено и 

један од најзначајнијих разлога због кога је уметнички врхунац српска драма доживела у 

трагедијама Лазе Костића и Ђуре Јакшића, иако су трагедије у тој епохи чиниле веома мали 

проценат целокупног драмског стваралаштва.  

 Избор историјских догађаја који су приказани у књижевним делима деветнаестог века 

био је условљен савременим политичким приликама – задатак је био да се потврде актуелне 

политичке идеје. Дидактизам, с друге стране, у први план ставља оне догађаје из историје који 

приказују пропаст великих идеја, па чак и слободе целокупног народа. Суочивши публику са 

овим темама, драмски писци су имали прилику да на сцену изведу јунаке чији су поступци и 
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слабост карактера довели до пропасти српске државе. На овај начин публици је послата јасна 

порука које особине и понашања се морају санкционисати у друштву. Анализом драмских дела 

може се закључити да ,,тематски пресек драмског стваралаштва овог периода показује 

присуство три тематске матрице“ (Несторовић 2016: 52): пошљедња времена (смрт Уроша V 

и Косовски бој), српску старину (личности из преднемањићког доба) и балканску прошлост 

(Исто, 52−53). За дидактичну раван драмских дела од три наведене целине посебно су значајна 

дела у којима се обрађује тема пошљедњих времена.  

Драмски писци осамнаестог и деветнаестог века одговорили су ,,захтеву свог времена, 

сви они, без обзира на то да ли су по свом поетичком усмерењу били класицисти, 

предромантичари, романтичари или реалисти, заговорници просветитељско-реформског, 

династичког, конститутивног или националног патриотизма, уметнички успешни или 

неуспешни, увек су за своју основу и тематско-мотивску матрицу бирали 

историју“(Несторовић 2016: 263). Епоха у којој су стварали, идеје у њима које су им биле 

блиске, нису могле значајно да утичу на начин на који су користили историјске чињенице у 

својим делима. Историјска драма је као књижевна врста у целини посвећена представљању 

историјских догађаја и личности, али писцима пружа најмању слободу у стварању. Разлог за 

то је, свакако, чињеница да су ова дела писана ради извођења на позорници, због чега 

мишљење публике о ономе што је приказано постаје ограничавајући фактор за писца и у 

времену пре настанка књижевног дела. 

 Примарни друштвени задатак историјске драме јесте да ,,нагони своје гледаоце да 

преиспитају своја друштвена схватања, национална или политичка убеђења, а уз то жели да 

их посредно или непосредно подстакне на неку акцију“(Исто, 46). У политичком тренутку када 

је борба за самосталност државе подразумевала велика одрицања и жртве од стране њених 

грађана, националне институције културе су имале задатак да својим делањем покрену народ 

у жељеном правцу. Да је стицање државне самосталности било најзначајније питање кроз 

скоро читав деветнаести век сведочи и спремност народа да прихвати Милоша Обреновића 

као владара након Светоандрејске скупштине. Иако је аутократски начин владавине био 

одређен као неприхватљив још током прве Милошеве владавине зато што је изазвао 

имовинску и личну несигурност свих грађана, становништво је било спремно да прихвати 

његов повратак18 јер је Милош ипак био доживљен као заштитиник националних интереса због 

веома успешне спољне политике.  

Позоришна публика је санкционисала дела која су изведена на сцени, а која су на било 

који начин нарушавала идеју о славној прошлости и на тај начин посредно доводила у питање 

вредности садашњости. Извођење историјских драма на сцени ,,може неретко да прерасте у 

изразито политички чин“(Фрајнд 1996: 19) . Пример у историји књижевности за овакву тврдњу 

јесте извођење драме Цар Лазар Матије Бана. Ово дело је написано 1858. године, а први пут 

на сцени изведено 1864. године. Замишљена као део трилогије Смрт Уроша V, Краљ Вукашин 

и Цар Лазар, ова драма се, када је реч о карактеризацији јунака, ослањала на претходне две 

драме. Континуитет у приказивању јунака кроз дела да би се одржала уверљивост њихове 

личности посебно је био значајан када је реч о лику Марка Краљевића. Матија Бан је овог 

јунака обликовао у складу са традицијом, те је у драми Смрт Уроша V приказан као честити 

витез и заштитник последњег Немањића и његовог права на престо. Однос између цара Уроша 

и Марка је веома близак, они су представљени као најбољи пријатељи. Истовремено, у истој 

драми Марко постаје једна од значајних фигура у политичкој игри царице Јелене. Она га 

проглашава својим витезом, чиме постиже да Марко, бранећи њене интересе, буде у сукобу са 

интересима свог оца. Марково главно начело у поступању наводи он сам: ,,Да ћу свуда и 

 
18 Повратак Милоша Обреновића као владара Кнежевине Србије изазвао је противљење Хабзбуршке монархије 

и Отоманског царства јер су Милоша сматрали великом претњом. Њихова очекивања су испуњена јер је 

,,повратак кнеза Милоша у земљу заиста значио активирање спољне политике“(Ђорђевић 2017: 147). Нетачно би 

било свести промену династија 1858. године на питање спољне политике, али она се може посматрати као разлог 

због кога је народ остао наклоњен кнезу и после искуства прве Милошеве владавине и одлука које је доносио на 

унутрашњем плану.  
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животом самим/ Од неправде заклањати слабе,/ Ма ког спола и узраста били“(Бан 1889а :162). 

Овим начелом он се открива не само као идеални витез, већ и као идеални владар, јер покушава 

да заштити народ на начин на који би то Урош требао да чини. Марко увек дела у интересу 

Уроша, а када млади владар изгуби живот, он се повлачи из политичког живота. У другом делу 

трилогије, драми Краљ Вукашин, одбија да уђе у грађански рат између Лазара и Вукашина јер 

се на Лазаревој страни налази Јелена, против које никада не би могао да ратује због дате 

заклетве. Када одлучи да се умеша, то је да би покушао да доведе до измирења двеју страна. 

Његови напори пропадају и Вукашин страда. Марко након ових дешавања изговара речи које 

ће одредити његову карактеризацију у драми Цар Лазар: ,,На мене/ Сад прелази круна оца 

мога./Он, истина, грабежем је стек'о/Ал' и крвљу својом исплатио;/Те ја чистим добивам је 

правом./ Права не дам, док живота имам“(Бан 1889б: 125) . Публика је пре извођења драме 

Цар Лазар имала прилике да види обе ове драме и да се упозна са начином на који је Бан 

развијао карактер свог јунака, па ипак, бурна реакција није изостала када се Марко појавио као 

Лазарев супарник. Угледати на сцени Марка, једног од два највећа јунака српске епске поезије, 

како се ставља на страну Турака, било је посебно узнемирујуће јер су Турци у тренутку 

приказивања представе представљали вишевековне непријатеље од којих се српски народ још 

увек није ослободио. Оваква реакција публике навела је писца да приликом штампања драме 

у Сплиту 1866. године текст преради и лик Марка повуче са сцене. Писац је направио овај 

компромис не би ли своју драму учинио прихватљивом публици, али није одустао од 

уметничке самосталности у потпуности. Он је Марка оставио на страни Вука Бранковића и 

Турака, али је његово присуство на сцени замењено писмом. Ипак, да поента писца није била 

рушење Марковог традиционалног лика само по себи сведоче Драшкове речи: ,,Никад Марко 

не би варалица;/ А теби је писао већ једном/ Да Лазару хоће да с' освети“(Бан 1889б: 272). Ово 

је веома важан податак јер се поступци јунака не мотивишу користољубљем или жељом за 

влашћу – Марко је спреман да понуди круну Вуку у замену за сарадњу. Он жели да освети оца 

и дела из позиције свог приватног бића.  

Пример Марковог лика у драми Цар Лазар Матије Бана показује у коликој мери је 

историјска драма као жанр била одређена очекивањем публике јер се ,, у позориште ишло за 

дозу снажног патриотског набоја и ненаметљиве моралне поуке на епоизодама из домаће 

повеснице, по позоришну лекцију из историје коју још увек није запухнуо ветар нарастајуће 

школе критичке историографије“(Несторовић 2016: 56). Одступање од традиције је било 

могуће тек крајем деветнаестог века, када је политичка ситуација била повољнија и када се 

преиспитивање представа о прошлости могло да се врши без угрожавања националног духа и 

набоја који је народ могао имати у изазовним временима. Да раније то није било могуће види 

се на још једном примеру из Бановог дела, који је, пишући о српској историји, истакао да је 

Урош ,,подчинѣна вольи заповедльиве матере, коя нъи вређаше и гордошћу своіомъ и 

претежніомъ наклоношћу къ Вукашину“(Бан 1860: 2). Јован Рајић је, такође, негативно 

окарактерисао царицу Јелену и окривио је да је она прва издвојила своју област из царства 

свог сина. Ипак, не постоји драмско дело у коме је царица Јелена окарактерисана негативно. 

То није случај чак ни у Бановим делима, у којима она има значајну улогу. Овакви поступци 

писца указују да природа жанра није допуштала да се супруга великог владара окарактерише 

негативно, посебно не у ситуацијама када се пре свега приказује као мајка. Царица Јелена је у 

драмским делима обично попримала особине свог супруга.  

Бурна реакција публике на неуобичајно приказивање Марковог лика показало је да у 

делима која су намењена приказивању пред публиком није се могло изаћи ван оквира 

традиције. Жанр историјске драме је током деветнаестог века остао затворен за велика 

померања на овом плану, те су ликови владара морали бити представљени на начин на који је 

на њих публика гледала.  
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3.3.Поетика писца  

 

Доказати постојање утицаја поетике аутора на формирање фигуре владара је могуће 

када се у низу дела истог аутора код различитих јунака уочи образац по коме се одређене 

особине личности истичу у први план и тиме карактер јунака постаје пресудан за све одлуке 

које донесу. Упоредна анализа ових јунака пружа увид у идеологију која је навела аутора да 

из богате националне прошлости бира оне личности које својим поступцима и судбином коју 

доживљавају могу да послуже као илустрација задатих идеја. Пример за овакву анализу јесте 

књижевно дело Јована Стерије Поповића, у чијим делима је литерарно обликован низ 

историјских личности. Анализом владарских фигура његових дела уочава је јасна разлика 

између добрих и лоших владара. Иако је ове две категорије тешко дефинисати, код Стерије 

ликови владара су јасно одвојени у ове две категорије према моралним начелима којима се 

воде. Пошто је питање морала друштвено условљено питање, али зависи од начина на који га 

писац види, категорија позитивних и негативних јунака остаје веома упитна. Да би се одредио 

морално врли владар у Стеријином уметничком свету, потребно је препознати које моралне 

особине писац поставља као највише.  

 У свом истраживању Стеријиног дела Зорица Несторовић теме историје и човекове 

природе препознаје као ,,две доминантне тематске области или својеврсна инспиративна 

исходишта Стеријиног дела“(Несторовић 2011: 9). Свака владарска фигура у књижевном делу 

која настаје на основу историјске личности одређена је подацима сачуваним у историји, било 

да се они појављују у књижевном делу или се с намером избегавају. Стеријин поглед на 

човекову природу је оно што његове јунаке владара чини другачијим у односу литерарно 

обликовање истих историјских личности у делима других писаца. У литератури посвећеним 

тумачењу Стеријине поезије зато су са разлогом издвојене две песме посвећене питању 

природе човека – На смрт једног с ума сишавшег и Човек. Мирон Флашар, откривајући утицај 

који је стоицизам имао на Стеријино схватање човека и његове природе указује ,,да у 

Стеријиним песмама можда имамо тек одјеке или пак само изведене облике стоичких 

концепција и размишљања“(Флашар 1988: 441). Песниково разумевање природе човека није 

било блиско филозофији стоицизма јер, како Флашар запажа, прецизна анализа песме На смрт 

једног са ума сишавшег указује на то да ,,Стеријина песма заснована је на изједначавању 

идеалне апатије стоичког мудраца са потпуном тупошћу слабоумника“(Флашар 1998: 445), 

чиме се примећује јасно иронично удаљавање Стерије од идеја стоицизма и мудраца као 

врховног идеала. Прихватање разума и страсти као два пола људске природе не подразумева 

да се у Стеријином погледу на човека они посматрају као подједнако пожељан извор 

мотивације поступака. Напротив, одустајање од стоичког идеала уследило је јер се прихвата 

песимистичко схватање ,,немоћи разума у свету, немоћи која проистиче из његове апсолутне 

потчињености страстима“(Ломпар 2010: 36). Стихови у песми Човек ,,Одби залаз и страст, 

указаће с' анђела лице/ Ал' је на земљи престао сушт бити род човечиј“(Стерија 2009: 685) 

истичу аспект људске природе који човека удаљава од иделаног бића какав је анђео. 

Истовремено, песник страст одређује као неотуђиви део суштине људског рода и истиче да 

постојање без овог пола људске природе није могуће ни поставити као почетну замисао у 

промишљању човековог положаја на земљи. Стога, људски живот постаје непрекидна борба 

против једног пола своје природе, а у корист друге, са сазнањем да победе нема, али да је борба 

једини начин ка смањивању патње људског постојања. Предавање страстима води ка пропасти, 

што доказује судбина низа Стеријиних књижевних јунака. У најпопуларнијим делима, што су 

свакако његове псеудокомедије, писац на сцену изводи јунаке који не могу да доживе 

потребну промену јер разум не успева да надвлада њихове страсти. Исти образац се јавља и 

код јунака историјских драма, при чему сукоб у јунацима на истакнутом друштвеном положају 

оставља последице по целу заједницу, посебно када се јунак нађе у преломним догађајима који 

се тичу судбине целог народа. Спајањем двеју најзначајних Стеријиних тема у историјским 

драмама - људске природе и историје, актуелизује се питање положаја историје, посебно у 

времену када се драмска дела приказују. Уколико се заузме став да историја треба да има 
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друштвену улогу ,,учитељице живота“, поставља се оправдано питање да ли публика када се 

на сцени изводи низ дела у којима се приказују грешке других људи може да учи на основу 

ових примера. Учење на основу представе у којој се приказују туђа искуства и грешке значило 

би да је довољно образовати ум и он ће бити способан да изађе на крај са страстима. Ипак, баш 

ти приказани примери доказују да ово није могуће. Да ли стално приказивање негативних 

примера може довести до тога да се исте грешке не понављају? Стеријин поглед на људску 

природу не предвиђа ту могућност јер када би се човеку и набројали сви негативни примери 

људског понашања, он би опет морао да настави вечиту битку против оног дела своје природе 

коју чини страст. Стога, негативни примери које Стерија изводи на сцену служе не да у 

потпуности промене човека, већ да му покажу судбину сваког оног ко одустане од борбе, чиме 

театар постаје ,,лек за болести моралне“(Стерија 2001: 101). Ове речи Стерија је написао 

поводом улоге коју позориште мора да одигра на националном нивоу, јер народ, који поседује 

конструкт хипотетичког скупа разума својих појединаца, има прилику да бира прави пут за 

себе и да као група се бори и регулативно реагује на страсти појединаца које могу угрозити 

напредак свих. Овде се може пронаћи улога коју историјске драме треба да одиграју јер ,,тако 

је историја своју улогу учитељице живота требало да одигра у два контекста. Први је био везан 

за живот једног народа, а други за живот појединаца“(Несторовић 2011: 98). Иако жеља 

постоји да се људска природа усмери, чини се целокупан труд остаје на нивоу неопходног 

покушаја јер ,,и поред прокламованог начела да је татар лек за болести моралне и школа у којој 

се људи уче, које и доликује изворном класицисти, чујемо ехо једног поразног уверења по 

којем, како то каже Грилпарцер ,позориште није никакво поправилиште за протуве, нити је 

тривијална школа за незреле’ “(Несторовић 2011: 119). 

 Фигура владара јавља се у свим Стеријиним историјским драмама. Анализом ових дела 

увиђа се да најзначајнија промишљања о природи владавине исказују јунаци у драмама 

Владислав и Лахан. За обе драме писац је изабрао јунаке који нису привукли интересовање 

осталих аутора епохе, али темтски они припадају магистралном тематском току историјске 

драме деветнаестог века, коју чине дела са темом слављења српске прошлости и прошлости 

словенских народа.  

 Теоријски конструисану фигуру иделаног владара код Стерије, која би послужила да се 

у односу на то колико су јој блиски или од ње удаљени вреднују јунаци књижевних дела, 

могуће је препознати кроз речи самих јунака, тј. сведочење о томе како они доживљавају овај 

позив. Да би се формирао прави суд да ли је један владар добар, није довољно донети га само 

на основу моралних особина које владар поштује, нити спремности да брани вредности које 

подржава, већ и на основу ваљаних политичких одлука и спремности да се испуне захтеви 

друштвене фукције на којој се налази.  

 Главни јунак драме Владислав је бугарски краљ Владислав, који се према особинама 

које поседује и свему што чини несумњиво може одредити као негативни јунак. Његов долазак 

на власт је проблематичан јер је до престола дошао убивши свог брата Радомира. Овај преступ 

је вишеструк јер се не ради само о греху убиства, већ је реч о братоубиству, великом греху 

коју се додатно увећава чињеницом да је Радомир врли владар који је изузетно помогао својој 

земљи, о чему сведочи и сам Владислав: ,,Шта је мени човека убити, мени, који сам најбољег 

човека убио, мог брата и добротвора убио, који се од очевидне смрти отрже“(Стерија 2000: 

133). Овакав поступак показује спремност јунака да своје интересе стави не само испред 

интереса па и живота члана своје породице, него и испред интереса целог народа. Владислав 

не нуди нов начин владавине којим би унапредио положај својих поданика, тако да се његово 

преузимање власти мора тумачити као поступак који чини зарад својих интереса. Воља за моћ 

испуњава цело биће овог јунака и то се потврђује у његовим речима: ,,Ти, кога страшљивци у 

детињском трепету ђаволом именују, с тобом Владислав ступа у пријатељство.(...)Ево ти рука, 

теби крв, мени мирна круна“(Стерија 2000: 150). Иако Стерија у својим делима не инсистира 

на хришћанству, окретање ка ђаволу је окретање од Бога, што је у сукобу са средњовековним 

схватањем да политичка моћ владару долази од Њега. Контраст Владиславу и његовој 
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владавини је лик краља Владимира. Стерија овог јунака обликује као иделаног владара и даје 

му један од најзначајнијих монолога о томе како природу владавине схвата један врли владар: 

,,тешка је круна на царској глави. Притискају га мисли до крајности, и очајност га 

напада, да не може свакој дужности да удовољи. Цар ваља да има око, да читаву државу 

надвиди, ваља да има уши, да све чује, и опет мора да затвори очи и уши, кад правица своје 

чини. И цар је, Косаро моја, човек, ако га и златна круна кити, опет остаје човек, слабостима 

као и остали подложан(...)Овај венац царски пун је бодаља и опора чичака(...) Под овом 

сјајношћу ја сам слуга, љубо, свију моји поданика“(Стерија 2000: 139-140). 

 Кроз речи свог јунака писац истиче неопходне особине које чине доброг владара. Прва 

је непостојање воље за моћ јер било која страст, па чак и она да се влада, води човека даље од 

разума, а ближе ка пропасти. Друга важна особина је способност владара да схвати тежину 

одговорности своје функције. Према овом схватању, владар постоји ради својих поданика и 

њиховог бољитка. На њему је да оштрином свог разума буде изнад својих поданика не би ли 

могао да се на прави начин стара о њима. Ипак, сваки човек, па и владар, не може поништити 

онај део људске природе који чини страст, те је и он дужан да, као и сви други, буде истрајан 

у борби са собом. Владимир се чини као да успева у тој борби када каже: ,,Не могу ни чуствима 

мојим природни полет да допустим, да те верном љубом назовем“(Стерија 2000: 140). Тиме 

што одговорност према фунцкцији успева да навлада и најјача осећања у приватном бићу, 

каква засигурно јесу она према вољеној жени, Владимир се приближава концепту идеалног 

владара. Па ипак, начин на који завршава живот сведочи да он не успева да се одржи позицију 

коју је изабрао, а коју врли владар мора одржати: ,,Цар ваља да има око, да читаву државу 

надвиди“(Исто, 139). У делу Лазара Лазаревића посвећеном овом владару, Владимир иде у 

ропство спреман на жртву не би ли заштитио свој народ. У Стеријином делу ово није случај, 

већ Владимир страда као жртва завере. Овде се може уочити грешка коју чини и због које 

упада у замку. Када Косара говори о природи Владислава и даје ваљан аргумент да му се не 

може веровати, Владимир одбацује њено упозорење речима да је она ,,слаба жена, неспособна 

мудре водити договоре“(Исто, 144). Уважавајући чињеницу да жене најчешће нису биле 

укључене у политички живот у средњем веку, ове речи могу деловати опавдано, али Косара 

није говорила о политици када је упозорила мужа, већ се позвала на чињеницу да познаје 

личност свог брата. Стога, одбацивање упозорења супруге и недовољна опрезност према 

сопственом животу представљају две грешке у расуђивању овог јунака. Чак и када пристане 

да Косара иде у Бугарску уместо њега, он то не чини зато што сматра да је то права одлука, 

већ из љубави према њој. Ово потврђује и његово одбацивање упозорења које му Косара даје 

када се врати из Бугарске. Због оваквих грешака у расуђивању и допуштању себи да се води 

емоцијама при доношењу одлука, Владимир на крају и губи живот.  

 Недостатак оштроумности и непознавање праве људске природе су узроци који су 

довели до Владимирове смрти, али и разлог за поступке који су открили да овај јунак, упркос 

спознаји свих потребних начела, није успео да постане иделани владар. Стеријин јунак који се 

највише приближио овом идеалу јесте Лахан, главни јунак истоимене драме. Положај који 

Лахан заузима у драми је положај претедента на престо. Ликови претендената у драмској 

традицији обично заузимају они јунаци који имају жељу да владају и не бирају средства да то 

учине. Лахан је обликован као потпуна супротност – он не само да нема жељу да влада, већ и 

одбија предлог народа да насилно збаци са престола легитимног владара, Константина Тешу, 

јер ,,Константина брани законитост“(Стерија 2004: 172). На побуну пристаје ,,тек у ситуацији 

бирања од два зла оног које је мање (повредити светост наследног права или кренути у одбрану 

нације пред опасношћу од страног поробљавања)“(Несторовић 2004: 23). Чак и тада, Лахан не 

тражи власт за себе већ, заједно са побуњеницима, захтева да царица Марија престане да 

саветује Тешу и да се уместо ње саветници изаберу међу народом. Да Лахан не поседује вољу 

за моћ, већ да је окренут духовном, сведоче и пастири када његово порекло везују за Свету 

Гору или истичу да је био у Јерусалиму, чиме га у оба случаја доводе у везу са хришћанским 

врлинама. Значајно је сведочење једног пастира који као његову најнеобичнију особину 

истиче да ,,он погађа што човек мисли“(Стерија 2004: 142). Пошто Стерија Лахана не гради 
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као човека надреалних могућности, ове речи заправо сведоче о једној предности јунака – он 

добро разуме психологију људи. Спајањем хришћанских врлина, јаког разума и добре процене 

карактера људи који га окружују, као и недостатак жеље да се влада, чине Лахана најближим 

идеалном владару од свих Стеријиних ликова владара. Чак и Елтимир, који убија Лахана на 

крају драме, након што почини злочин говори следеће речи о њему: ,,Заиста велики човек, 

каквога векови једва рађају. Равно мудар у рату и миру, у суду и на дому, бистар и 

проницателан, разборит, љубитељ среће и напретка земље“ (Стерија 2004: 223) . Као ману 

истиче да је ,,само је једну слабост показао, што се дао од жене опчинити“(Исто). Претпоставка 

о Лахану као идеалном владару мора бити одбачена јер он губи живот и то од стране народа 

којим влада. Разлог за овакав исход је Стерија јасно издвојио – Лахан је, након што је дошао 

на престо, оженио исту жену против чијег утицаја на претходног краља се борио. Марија је 

имала огроман и погубан утицај на Константина Тешу, али Лахан је сматрао да је њихов брак 

прихватљив јер она ,,сад се бар не меша у државна дела“(Исто, 213). Ове речи главног јунака 

истинито описују однос који супружници имају јер када Марија покуша да се умеша, он 

одбацује њене савете. Како онда долази до његове смрти? Зорица Несторовић је прецизно 

одредила начин постојања јунака у Стеријиним делима када је навела да Стеријин свет је свет 

у коме се ,,човек препознаје по својим слабостима, а не по својим врлинама“(Несторовић 2011: 

54). Лаханова слабост је била љубав према Марији, и то је оно што је одредило његову 

судбину. Када оптужи поданике речима ,,'оћете и у домашња чувства моја да имате 

уплива“(Стерија 2004: 213), чини се да се он налази у ситуацији својственој многим владарима 

историјске драме деветнаестог века, па тако и Стеријиним, а то је да ,,врли владари чезну да 

поврате право на приватност“(Несторовић 2011: 57). Ова тврдња начелно није нетачна, али 

није ни потпуно прецизна у конкретном случају. Лаханов проблем није његово право да има 

жену, али је проблем коју жену он жели да има. Сцена у којој он среће Марију представља у 

смислу мотивације ликова најслабије место ове драме, јер његова изненадна одлука да је узме 

за супругу, представља изневеравање начела разума којим се водио. Као врли владар према 

пишчевим схватањима, он нема жељу да влада и зато поступа потпуно у складу са разумом 

кад предводи буну, правилно је дефинишући као буну против начина владања, а не самог 

владара. Изневеравање разума долази у његовој реакцији при сусрету са Маријом. Желећи да 

испуни жеље које су изазвала изузетно страсна осећања која су се појавила у сусрету са њом(а 

морају бити таква, иначе нема оправдања за његово понашање), Лахан покушава да направи 

компромис и њен положај супруге владара сведе само на приватно, односно да њена јавна 

функција као жене једног владара нема никакве политичке импликације. Ово би било могуће 

у ситуацији да је осећање народа према њој осећање љутње или беса, али пошто је Марија 

својим поступцима нанела много зла народу и угрозила државу као врховну вредност једног 

друштва, а затим и породице тих људи, осећање народа према њој се може дефинисати само 

као осећање мржње. Крајњи циљ мржње је увек да се уништи или убије особа која се мрзи. 

Казна за омржену особу није рационални поступак који за циљ би имао корекцију понашања 

преступника – како је то замислио Лахан – већ ирационални поступак који мора бити усмерен 

на само биће преступника. Када кажу да је ,,Марија тај отров у овој земљи, и који год с њом 

се држи, тај је злотвор отчества“(Стерија 2004: 221), јасно је да долази до психолошког процеса 

у коме субјекат несвесно пројектује мржњу коју осећа према једном објекту на други објекат, 

јер му је то прихватљиво и безбедно. Зато, побуњеници своју мржњу према Марији овог пута 

усмеравају ка Лахану. Он страда, чиме се потврђује мисао о људској природи коју је Стерија 

представио у својој поезији, а то је да ниједан човек не може побећи страсти јер је она 

неодвојив део људске природе. Чак и онај владар који је имао све услове да досегне идеал у 

владању то није учинио јер је, упркос свему, само човек.  

 Два владара која су издвојена у овој анализи су два владара која су из низа владара из 

Стеријиних дела успела да се издвоје по својим врлинама и приближе обрасцу идеалног 

владара. Историјске драме за своју тему имају политичка дешавања у чијем се центру налази 

владарска фигура. Пошто Стерија није имао жељу да на сцену изведе светитеље, већ људе, 

јасно је да су ови владари морали и грешити. Ипак, избор да оба врла владара страдају због 
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немогућности да контролишу страст показује значајну улогу поетике писца на обликовање 

владарске фигуре у српској књижевности.  
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ПОКУШАЈ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

Класификовати књижевне јунаке који припадају делима различитих писаца, па и епоха, 

представља посебан изазов јер да би се дошло до било какве класификације потребно је 

изабрати одређене особине јунака и само њих упоређивати, што би се у одређеном аспекту 

могло посматрати као насиље тумача над књижевним текстом. Ипак, овај корак постаје 

неопходан да би се приликом истраживања дошло до закључка о томе како су традиција, 

култура, али и политичка дешавања утицали на начин формирања владарске фигуре. 

Издвајањем минимума заједничких особина између одређене групе јунака трага се за 

одговором на питање да ли су писци у времену пре писања својих драма имали идеју о томе 

како треба или не треба да изгледа идеални владар или која је позиција жене када је реч о 

питању власти. Овакав начин проучавања може бити штетан када је реч о јунацима који својим 

комплексношћу надилазе све типове и чије би свођење на пар особина наштетило посматрању 

њиховог постојања унутар културе. Ипак, уколико се истом процесу приступи са друге стране 

и са другом идејом, упоређивањем оваквих јунака са конструкцијама типова који се овде 

јављају заправо се постиже да се лакше увиди на који начин и којим средствима је писац успео 

да свог јунака учини естетски успешнијим од осталих јунака те епохе, али и целокупне 

културе.  

Владар је истакнути члан заједнице који се јавља као носилац политичке моћи народа 

којим влада. Да би се класификовала владарска фигура у одређеном периоду у књижевности, 

прво се мора уврстити којој заједници припадају владари који се изучавају. Сваки народ има 

своје политичке традиције и зато прва подела владара у оквиру једног временског периода 

мора бити подела која се чини најједноставнијом, али је истовремено и најзначајнија, а то је 

подела на српске и стране владаре. Страни владари, како је у поглављу о утицају народне 

књижевности на обликовање ове фигуре било приказано, традиционално су у српској 

књижевности пре осамнаестог века били приказивани типски, односно, реч је о низу јунака 

чија би личност била дата на нивоу скице. Анализирајући књижевна дела осамнаестог и 

деветнаестог века долази се до закључка да су страни владари у књижевности овог периода 

обично обликовани или као противници или као заштитници српског народа. Они јунаци који 

би се могли сврстати у групу противника српског народа били су обликовани према 

претходној традицији и приказани су ,,максимално типизирани“(Самарџија 2008: 203). 

Највећи број јунака који припада овој групи су владари Отоманског царства. Поред њих, избор 

противника је зависио од сукоба о коме се пише, те се у неким од најзначајних дела ове епохе, 

као што су Јелисавета, кнегиња црногорска Ђуре Јакшића и Максим Црнојевић Лазе Костића, 

у функцији противника јавља млетачки дужд, који је обликован по обрасцу преузетим из 

народне књижевности. Руски владари као негативни владари јављали су се само када је било 

речи о делима која у потпуности посвећена догађајима из руске историје, те би у сукобу између 

два руска јунака један од њих морао представљати антагонисту. Пример за овакав однос јунака 

су Марта Посадница и Иван Грозни у драми Матије Бана Марта Посадница. Ликови владара-

заштитника српског народа су у највећем броју били владари Хабрзбуршке монархије или 

Руског царства. Највећи број дела посвећених овим владарима чине удворничке песме, у 

којима се владару приписују најбоље особине и велича његова владавина, без обзира на реалну 

ситуацију. Објективније приказивање ове историјске личности своје место су добили у 

аутобиографијама и мемоарима. Ипак, иако постоји велики број дела посвећених страним 

владарима, ови јунаци по правилу нису заузимали место главних јунака. Изузетак је дело које 

је Захарије Орфелин написао о Петру Великом. О разлогу због кога је баш овај јунак добио 

истакнуто место у српској књижевности претходно је било речи.  

Постоје две групе страних владара који се не могу сврстати у дефинисане типове. 

Прву групу чине одређени антички и средњовековни владари који су се јавили у делима епохе 

просвећености. Њих су проповедници и писци користили као сликовите примере за негативне 
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људске особине које је требало одбацити у друштву. Говорити о овим ликовима као о 

књижевним јунацима није могуће јер они представљају персонификацију одређених особина 

и у потпуности су неразвијени. Другу групу представљају владари који припадају групи дела 

која за тему имају историју осталих словенских народа. Ове историјске личности нису имали 

важну улогу у судбини српског народа али постоји значајан број дела која су им посвећена. 

Јунаци ових драма иако не припадају корпусу српских владара у српској традицији се не 

сматрају страним владарима на начин на који су то турски или хабзбуршки владари јер је 

,,тежња за уједињењем српског народа, потом Јужних Словена у целини, никла спонтано у 

Србији још у време 1804-13“(Ђорђевић 2017: 122). Јак утицај пољске имиграције, као и Царске 

Русије, утицали су на јачање панславистичких идеја. Личности на српској политичкој сцени 

као што су гроф Адам Чарториски и Франтишек Зах пропагирале су идеје о ,,нужности 

антируске оријентације српске спољне политике и поцртали јужнословенске циљеве српске 

држвне политике“(Симеуновић 2000: 52). Илија Гарашанин у Начертанију ове идеје 

прилагодио интересима српског народа и предвидео ,,спремност за сарадњу са 

јужнословенским народима уколико она може да допринесе ослобођењу и уједињењу свих 

Срба у једну државу“(Исто, 57). Ове политичке идеје добиле су своје место и у оквиру 

драмских дела, те се јавља низ историјских драма у којима су ликове владара заузела 

литерарна обликовања личности из историја различитих словенских народа. Матија Бан је 

писац који је у својим делима значајно место дао оваквим јунацима. Као члан Демократско-

панславистичког круга, он је поред званичних и незвнаничних задатака које је обављао у 

интересу српске кнежевине предано радио на успостављању контаката са политичким 

представницима других словенских народа и ширењу идеја о заједници и сарадњи словенских 

народа. Његове драме са темом из историје других словенских народа су: Ванда, краљица 

Лешка, Јан Хус и Марта Посандица (теме из пољске, чешке и руске историје). Ове драме се 

не издвајају високом естетском вредношћу, нити су ликови владара упечатљиви у односу на 

друге јунаке владара који су се јавили у српској књижевности. Значај ових дела је првенствено 

у приказивању утицаја који је актуелна политика имала на књижевност. 

Издвајањем страних владара из групе анализирних јунака чини да се оформи хомогена 

група јунака, чија је заједничка особина то да су сви они обликовани према владарима из 

српске историје. Одредити једног владара као владара једне нације подразумева да он у свом 

раду преузима обавезу да уреди друштвени и политички живот заједнице у складу са њеном 

традицијом и вредностима. Зато, када се доноси суд да ли је неки владар добар српски владар 

или не, не истичу се његова национална припадност и порекло, већ се анализира да ли 

препознаје и поштује вредности заједнице којом влада. Важно је напоменути да се околности 

у којима се један народ налази мењају кроз време, а као реакција на те промене мења се и сама 

заједница, односно њене вредности. Ове промене утичу и на начин промене владарске фигуре 

у самој књижевности. Па ипак, говорити о томе да се може успоставити тип ,,идеалног српског 

владара“ веома је изазовно јер то подразумева велика уопштавања која би покушајем да се ова 

фиктивна фигура сведе на само једну особу или књижевног јунака, открила овај поступак као 

насиље над књижевним делима јер би се занемариле нијансе у постојању владарских фигура.  

Питање историјских извора у деветнаестом веку из перспективе савременог 

проучаваоца је проблематично када је реч о њиховој поузданости, посебно у периоду пре 

појаве критичког правца у српској историји. Стога, успостављати разлику између књижевних 

јунака обликованих према владарима који су заиста постојали и оних који су део предања, 

чини се непотребним. Значајна за истраживање може бити анализа конкретних примера и то 

само онда када постоје поуздани извори да одређени писац, и поред другачијих података 

историографског материјала, бира да се окрене легендарној представи о одређеној личности. 

Таква одлука писаца може указати на идеје које иза ње стоје, а када се те идеје уоче, може се 

донети суд о томе да ли су оне биле у супротности или у складу са идејама времена. Ипак, у 

највећем броју случаја, одступање од онога што би се данас сматрало историјском истином је 

било последица непоузданости извора.  
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Положај жене од средњег века до краја деветнаестог века се није суштински променио 

на политичком плану. Иако је одређени број жена из имућнијих породица добио прилику да 

се образује, оне нису могле да заузму значајне политичке функције у друштву коме су 

припадале. Приватни простор је био поље њиховог делања и најчешће су преко њега 

задобијале и политичку моћ. Фигура жене-владара се ретко јављала у српској историји. 

Патријархална средина, каква српска свакако јесте била, није остављала пуно простора да се 

на челу државе нађе жена. Да би једна жена била препозната као владарка, било је потребно 

да буде крунисана, као што је то чињено код мушкараца, и да њена владавина буде прихваћена 

од стране целокупног народа. Пошто ових примера скоро и да нема у српској историји, 

књижевност је много више пажње посветила ликовима супруга владара, које су користиле свој 

брак да остваре јак политички утицај на свог мужа, а преко њега, и на политичке прилике целе 

државе. Примери за овакве јунакиње су Марија из драме Лахан Јована Стерије Поповића или 

Јаквинта, јунакиња која се јавља у низу драма посвећених преднемањићком периоду.  

Због значаја који је Косовски бој имао у српској историји, као и тешке ситуације у 

којој се земља нашла након њега, као најистакнутија владарка у историји се издвојила кнегиња 

Милица. Она је прихватила вазалски положај према Отомнаској империји због политичке 

ситуације која је настала као последица рата. Упркос томе, оправдано је говорити о њој као о 

владару зато што је она заиста самостално владала Лазаревим територијама након рата. Њен 

син је преузео власт када је достигао одређене године, али је постојао период у коме је она 

била признати владар у чијим се рукама налазила политичка моћ. Писац који је посебну пажњу 

посветио овом периоду њене владавине јесте Јован Стерија Поповић. Он је у својој мелодрами 

Светислав и Милева, поред жртве коју подносе главни јунаци ове драме зарад добробити 

државе, истакао и жртву царице Милице. Највећи изазов пред којим се ова јунакиња нашла 

као владар је захтев турског султана Бајазита да Милица пошаље своју кћер Милеву њему за 

жену. Политичка одлука коју мора донети да би заштитила земљу заправо захтева жртву на 

приватном плану. Њена прва реакција на Бајазитов захтев јесте да крене у рат, али је саветници 

опомињу да ,,срце материно мора кћерцу засад да прегори“(Стерија 2000: 17). Сукоб јавног и 

приватног бића владара јавља се у низу драма, али овде он добија повишени емотивни набој 

јер је реч о највећој жртви коју мајка може поднети, а то је да жртује сопствено дете. Српска 

култура је кроз историју истицала родитељску љубав као најважније осећање код човека. Због 

доминантног патријархалног обрасца и значајнијег учешћа мушкараца у јавним пословима, 

народна књижевност се окренула женском полу не би ли показала размеру родитељске 

љубави. Једна од најтужнијих песама српске народне књижевности јесте Смрт мајке Југовића. 

У овој песми народни певач је показао да Косовски бој није био бој само оних који су изгинули 

на бојном пољу, већ и оних који су морали да живе са последицима те битке чиме је на ,,епску 

основу лирски надограђено осећање дубоке туге(...)карактеристично за женску народну 

поезију“(Деретић 2007: 378). Да би на позоришну сцену изнео нешто од бола и неопходних 

жртви које су преживели поднели, Стерија је као јунакињу изабрао особу која је у времену пре 

почетка драмске радње изгубила мужа, оца и браћу, а у току драмске радње мора да изгуби и 

кћер. Сцена у којој Осман одводи Милеву на погубљење и Милица га моли на коленима за 

неколико тренутака са њом је сцена која не би била могућа да је на њеном месту мушкарац. 

Публика не би са наклоношћу реаговала на призор у коме њихов владар клечи пред једним 

турским великодостојником јер слика славног владара који клечи пред непријатељем био би 

симбол земље која се налази у пониженом положају. Ово је предност женских ликова у датој 

ситуацији јер је публика спремна да за тренутак занемари јавну улогу коју дата јунакиња 

заузима и поистовети се са њом у потпуности као са мајком. Стерија је пронашао уникатну 

ситуацију у српској историји и у лику царице Милице приказао неизрециву патњу мајке која 

губи своје дете, док је са друге стране показао да је чак и та највећа жртва неопходна да би се 

заштитила држава. Њеним политичким одлукама се ништа не може замерити нити њена 

владавина одредити као негативна тиме што је приказала бол коју јунакиња осећа због одлука 

које мора донети.  
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Друга значајна владарка српске историје јесте царица Јелена, супруга цара Душана. 

Владан Ђорђевић је у свом делу Цар Душан посветио велику пажњу обликовању ове књижевне 

јунакиње. Царица Јелена се у овом делу не појављује као самостални владар, али њен лик је 

значајан у анализи ликова владарки зато што Ђорђевић посебну пажњу посвећује догађају који 

смешта у време непосредно пре њене удаје – крунисању. Захтев који се поставља јесте да она 

буде крунисана да би била равноправна при уласку у брак. Ово је редак пример приказивања 

крунисања једне српске владарке у литератури, што је битно са политичке стране, јер је 

очигледно да постоји идеја о њеном положају, а не само о функцији супруге. Јунакиња је 

представљена као први, незванични саветник Душанов, али не и као савладар. Супруге 

владара, и поред утицаја који су имале на владавину свог брачног партнера, ретко када су 

имале признато право на политички утицај. Уколико је био утицај на владара и његову 

владавину био позитиван, он би био прећутан, а уколико је био лош, јавно би био осуђен, као 

што је случај у делима Лахан и низу дела посвећених Јаквинти.  

Значајно место лик царице Јелене заузео је у драмама које су се бавиле смрћу њеног 

сина, цара Уроша V. Она је увек представљена као контраст свом сину јер је приказана као 

особа јаког карактера. Разлика између књижевних дела је у томе да ли је у мањој или већој 

мери укључена у политичка дешавања. Најзначајнију улогу имала је у делима Матије Бана 

Урош V и Вукашин, у којима је показала виталност и одлучност, оне особине које су красиле 

и самог цара Душана. Док је у делу Стефана Стефановића Смерт Уроша петаго приказана 

као неко ко позива сина изнова и изнова да преузме очев модел власти, код Бана активним 

учешћем у политичким догађајима она показује на који начин би Урош требало да се понаша. 

Увек је приказана као позитивна јунакиња, са одређеним политичким деловањем, али се не 

налази у позицији да влада.  

Оправдано би било издвојити ликове владарки као посебну групу у оквиру ликова 

владара само уколико би питање пола било одлучујуће за начин на који оне доносе политичке 

одлуке. Трилогија Деспотова круна Милутина Бојића у себи садржи низ женских ликова који 

се налази на позицији владара, односно дели власт са мушкарцима из породице – Јерина са 

Лазаром, Јелена са Стефаном. Ове драме представљају почетна и најслабија дела Бојићевог 

драмског стваралаштва. Бојић у драми Пакао кроз речи своје јунакиње Јелене отвара питање 

да ли је могуће да жена влада: ,,Слушах за многе ствари у Српству што се збише, / Али још 

нисам чула да жена круну носи, / Јер то се, кажу људи, с обичајима коси“(Бојић 1978: 33). Као 

главни недостатак жене у улози владара она истиче: ,,Ко хоће плашт и круна и скиптар да га 

кити,/ тај мора у бој ићи и крв за народ лити“(Исто). Једна од важних особина која се истиче 

кроз целу традицију јесте да владар буде добар ратник. Одбрана земље је важно питање још 

од средњег века, када су ратови били веома чести и владари су био принуђени да ратују, макар 

само и ради заштите земље. Ова представа о владару као храбром и успешном ратнику 

довођена је у везу са тим што су владари најчешће били мушкарци. У херојској и 

традиционалној заједници каква је српска заједница до деветнаестог века свакако била, од 

сваког одраслог мушкарца се захтевало да буде ратник и од тога је зависило поштовање које 

би од друштва добијао. Зато је овај захтев пресликан и на жене које су се налазиле на позицији 

владара, иако су оне могле имати своје војне заступнике који су сасвим успешно могли водити 

ратове уместо њих. У истраживању питања да ли је неопходно и довољно да жена-владар буде 

храбра ратница да би постала добар владар, значајно је дело Матије Бана Ванда, краљица 

Лешка. Дело је написано на основу пољске легенде о краљици Ванди, кћерки оснивача 

Кракова, која је извршила самоубиство не би ли избегла да је удају на силу. Ово уметнички 

осредње дело, значајно је јер, када се уклоне мелодрамски елементи, поставља важно питање 

о томе како пол утиче на начин на који влада један владар. Личност Вандина је таква да 

саветници у њој препознају ,,мушку једну душу“(Бан 1889ц: 5), а посебно се истиче то да је 

храбра ратница. Као владар, она је храбра и спремна да жртвује себе да не би угрозила свој 

народ. Ипак, у свести свог народа она не представља позитивног владара јер не испуњава два 

захтева који се пред њу постављају: ,,Краљевству је дужна наследника“(Исто, 6) и ,,Да избором 

мужа мора земљи/ Испунити најтоплију жељу“(Исто). Ванда не исказује негативна осећања 
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према питању мајчинства, али, како је ово питање условљено њеном удајом, јер наследник 

престола мора бити рођен у браку, она са одбацивањем брака одбацује и мајчинство. Разлог 

због кога она одбија да се уда јесте то што она види ,,у љубави слабост/ Која крепком не 

приличи духу“(Исто, 11). Због таквих идеја она се заклела богињи Дијани да се никад неће 

потчинити једном мушкарцу. Када је сви моле да се уда, Ванда се брани речима да неће 

пристати да им преда своју личност: ,,Играчком се свагданом чините/ Ваших страсти, па и 

самих ћуди“(Исто, 45). Бан је своју драму поставио као типичну драму у којој главни јунак 

страда јер његово јавно и приватно биће се налазе у сукобу. Ванда на крају одлази у смрт јер 

не може да поништи своје приватно биће. Овде се јавља разлика на коју утиче пол владара јер 

од владара који је мушкарац нико не би захтевао да се уласком у брак потчини другој особи, 

и то не само он, већ и цела држава којом влада. Као и владари мушког пола, и она мора 

прихватити улогу коју је њеном полу заједница наменила. Својим јунаштвом и поштовањем 

принципа, као и жељом да очува независност свог народа, Ванда се приближава идеалу 

владара-ратника, притом поништавајући своју женску природу и оно што она са собом доноси. 

Начин на који је њена владавина прихваћена од стране народа показује да идеалан владар није 

онај који влада на ,,мушки начин“, већ онај који прихвата своју позицију у средини којој 

припада. Зато је кнегиња Милица велики владар када подноси жртву не би ли заштитила свој 

народ, а Ванда није и не успева да то буде чак и када задивљена војска непријатеља одбија да 

се бори против ње. Ова два наведена примера показују да подела на владаре и владарке не 

пружа више података о начину на који је ова фигура обликована у српској књижевности јер се 

и од једних и других захтева да се пре свега понашају у складу са традицијом народа којим 

владају. Разлика у томе шта се очекује од једних и других није у вези са политичком функцијом 

коју врше, већ у вези са полом коме припадају. Оно што је издвојило владарке у српској 

књижвности јесте да је њихова појава пружила прилику да се отворено покажу осећања једног 

владара према члановима своје породице, али ово није ни прилика коју су кориситили сви 

писци да би се о могло говорити о засебном типу владара.  

  Истраживањем књижевних дела које имају за јунаке владарске фигуре наводи 

истраживача да постави питање да ли је могуће утврдити типичне фигуре које су у вези са 

самим чином владања, односно оних јунака који током књижевног дела мењају своју 

политичку функцију. У овом смислу могуће је издвојити следеће типове јунака: претедента на 

престо, узурпатора престола, збаченог владара и савладара. Анализа ликова који се могу 

одредити као претеденти на престо открива да се могу уочити два типа ових јунака – оних који 

поседују легитимитет у својим претензијама и они који тај легитимитет немају. Први тип 

јунака представља Лахан, који има право на престо као Јасенов син. Најчешћи јунаци који 

представљају други тип претедента јесу ликови Вукашина Мрњавчевића и Вука Бранковића. 

Ликови узурпатора престола најчешће се јављају са ликовима краљева који су збачени са 

престола. Низ овакивх јунака се може наћи у делима са темама из преднемањићке историје. 

Пример за овакве јунаке јесу ликови Бодина и Радослава у драми Бодин Јована Суботића. 

Бодин је изгубио престо када су га заробили Турци. Неправда која је нанесена је у томе што је 

његов стриц преузео престо који је припадао Бодиновом сину. Бодин се зато истовремено 

налази у позицији владара коме је престо одузет, а са друге стране, покушава да исти поврати. 

Ова ситуација изазива забуну међу поданицима, који не могу схватити ситуацију у којој 

легитимни владар пристаје да се узурпатор налази на престолу, без обзира на његов тип 

владавине, већ почињу да Бодина сматрају за јединог владара. С друге стране, у делу 

посвећеним Јаквинти и владавини њеног сина, јавља се низ владара који су збачени са власти, 

а који у мањој или већој мери учествују у политичком животу. Покушај успостављања оваквих 

типова у владарској фигури открива да, иако се специфичне позиције у којима се јунаци налазе 

могу описати, тешко је говорити о типовима. Ликови претедената на престо или узурпатора 

истог много чешће су ту да укажу на недостатке које је легитимни владар има него што се 

може говорити о посебном типу кога одликује одређени карактерни склоп. Стога, овакве 

категорије јунака много чешће су у функцији истицања онога што владарска фигура треба да 

буде, него што се може говорити о посебним типовима у оквиру саме владарске фигуре.  
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 Искуство просечног читаоца показује да сваки књижевни јунака који се налази на 

позицији владара може се најчешће са лакоћом одредити као добрар или лош владар. Оваква 

класификација може се чинити упрошћеном када се узме у обзир да успешније изведени 

ликови могу имати веома сложене карактере и да њихови поступци могу бити условљени 

вишеструком мотивацијом. Па ипак, иако код комплексних ликова може бити препреке у томе 

да се они одреде као изразито позитивни или негативни јунаци, када је реч о ликовима који се 

налазе на позицији владара ова типизација би требало да буде у одређеној мери олакшана јер 

се ради о оцени јавног деловања јунака. Да би се до оцене дошло потребно је одредити 

критеријуме по којима се оно врши.  

 Да би се један владар окарактерисао као добар могуће је само уколико у заједници у 

коме се та одлука доноси постоји концепт идеалног владара. Овај концепт не мора бити 

теоријски уобличен у политичким текстовима. У српској култури концепт идеалног владара 

своје основе је задобио у делима старе и народне књижевности, који су надоместили 

недостатак политичких текстова о природи владавине у овом периоду. Пре истраживања 

начина на који је ова фигура конструисана у делима књижевности осамнаестог и деветнаестог 

века, потребно је напоменути да се овакав концепт може конструисати само у оквиру одређене 

заједнице. Јасно је да постоје одређене сличности у очекивањима како се владар треба 

понашати од стране свих народа који припадају европској култури због јаког утицаја 

хришћанског морала на њихово схватање света, али постоје и значајне разлике које се не могу 

занемарити и које су проистекле из разлика у традицијама и вредностима сваког народа.  

 Први услов да би се један јунак одредио као врли владар јесте да он доноси политичке 

одлуке које ће допринети безбедности и просперитету заједнице. Вредности безбедности и 

напретка могу бити и супротстављене, посебно у тренуцима у којима владар мора донети 

одлуку о ступању у рат. Када је реч о одбрамбеном рату, одлука је нешто лакша, али, када је 

реч о освајачким ратовима, одлука владара може бити одређена као добра само уколико је 

ризик од уласка у рат минималан, а доноси велике добитке. Оправданим се може сматрати и 

рат у који владар одлучи да уђе иако зна да не постоји могућност за војну победу, али ако је 

он неопходан не би ли се очувала највиша вредност једног друштва и самим тим сачувало и 

духовно биће заједнице. Пример за овакав рат у српској традицији је Косовски бој у који, 

према сећању сачуваном у традицији, кнез Лазар улази не би ли одбранио веру и повратио 

независност.  

 Политичке одлуке чак и када се морају одредити као ваљане одлуке из перспективе 

заједнице на коју се односе, могу бити велико морално искушење за оне који их доносе, а у 

српској књижевности проучаваног периода то су најчешће владари. Пример такве одлуке је 

већ поменута одлука кнегиње Милице у Стеријином делу Светислав и Милева. Одлука да 

пошаље кћер Бајазиту за жену потпуно је оправдана из перспективе заједнице, чија је судбина 

угрожена ако се то не деси. С друге стране, иако Милица у датој ситуацији дела као владар, 

она је истовремено и мајка, и то она која кћер осуђује на судбину која никако не може бити 

светла. Из перспективе посматрања Милице као родитеља, ова одлука постаје веома 

проблематична. Питање моралног оправдања одлука ове кнегиње поставио је и Јаков 

Игњатовић у свом роману Ђурађ Бранковић. Писац проблематизује њену одлуку да прихвати 

вазални положај јер сматра да вредности због којих је њен супруг отишао у рат не могу бити 

занемарене ни у времену након рата. Стога, њен поступак мора бити осуђен као неморалан, ма 

колико он био неопходан из политичке перспективе. У српској традицији одбрана духовних 

начела народа представља важан елемент у оцени владавине једног владара. Одлука кнеза 

Лазара да ступи у рат против Отоманске империје представља из политичке перспективе 

неуспешну одлуку јер он није успео у ономе што би био политички задатак сваког рата, а то је 

да победи. Ипак, када је исти поступак био тумачен као одлука једног владара да по сваку цену 

одбрани највише вредности свог народа, он постаје одлука која ће дефинисати духовну 

вертикалу српског народа и постати обавезујући за генерације које долазе. Духовни, али и 

идентитетски значај политичке одлуке за живот једне заједнице актуелизовао је Петар 

Петровић Његош у свом драмском спеву Горски вијенац. Одлука кнеза Данила да започне 
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истрагу потурица представља с политичког становишта одлуку једног владара да уђе у 

грађански рат. Из исте перспективе ова одлука би била оправдана само уколико је владика 

сигуран да ће у овом рату победити. Улазак у рат без уверености о томе да ли ће се из њега 

изаћи као победник открива да се исход овог рата не оцењује из историјско-

земаљске(политичке), већ из метафизичко-небеске перспективе(Ломпар 2012: 243-244). 

Одлука коју доноси владика јесте ризична посматрано из историјске перспективе, али она јесте 

донета у корист метафизике. Овом одлуком он постаје идеалан владар српске писане 

књижевности на начин на који је то кнез Лазар у народној књижевности. Његош није у свом 

спеву на баналан начин подржавао народну епску поезију, како је то често чињено у 

романтизму, већ је препознао кључну одлуку епског света у српској народној књижевности и 

њене метафизичко значење, а затим важност једне такве одлуке тематизовао у оквиру 

изабраног историјског тренутка. Владика Данило је на прво место ставио духовно очување 

заједнице тиме што је испред историјског опстанка ставио одбрану највиших вредности. 

Анализом Горског вијенца може се увидети да Његош Данилов лик пажљиво гради као врлог 

владара који све одлуке доноси у корист народа. Изазов да створи уметничко дело највиших 

естетских вредности за писца утолико је био већи јер поставити као главног јунака једну 

идеалну фигуру може умногоме ограничити његов рад. Искуство драмског стваралаштва у 

деветнаестом веку је показало да су негативни јунаци били много комплекснији и самим тим 

занимљивији публици. Његош је овај проблем превазишио тиме што се главни сукоб не тиче 

судбине владара, већ његове заједнице. На овај начин писац је постигао да се комплексност 

јунака не развија на његовим моралним неодумицама, већ питањем судбине једног народа, 

које је пред њега постављено.  

 Доношење одлука које су у корист заједнице којом влада јесте неопходан, али не и 

довољан услов да би се један владар одредио као врли владар. Ово показује други јунак Петра 

II Петровића Његоша – Шћепан Мали. У спеву Лажни цар Шћепан Мали о успешности начина 

владавине сведочи сам јунак: ,,Ја учиних што ника не мога,/ Откад ове горе поникоше“(Његош 

2003: 26). Поставља се питање на који начин један владар чије су особине у потпуној 

супротности са традиционалном представом о идеалном владару из народне књижевности 

успева да буде најбољи владар у читавој историји херојске заједнице, каква црногорска 

свакако јесте била пре његовог доласка. Иако је донео добре политичке одлуке које се односе 

на функционисање државе и које олакшавају живот његових поданика, лажни цар нарушава 

идентитет заједнице јер његове вредности су у супротностима са онима које се издвајају као 

најважније у херојској заједници. Открива се да је Шћепан кукавица и лажов, и да очување 

сопственог живота и благостања поставља за њега највишу вредност. Када Црногорци одлуче 

да га задрже на престолу упркос свим доказима који показују да је варалица, они бирају лаж 

јер ,,ако има царства, они су царство“(Ломпар 2012: 295). Пошто цар није херој, а јесте цар, и 

царство којим он влада мора да престане да буде херојско. Царство постаје највећа вредност, 

макар оно почивало на лажном цару. Форма укида сваку садржину, те се црногорска заједница 

од херојске заједнице ,,претвара у гомилу будала“(Исто, 300). Сада се речи о успеху 

Шћепанове владавине као незабележеном успеху у целокупној црногорској историји могу 

лако разумети – Шћепан је могућ као идеалан владар само у једној неидеалној заједници, каква 

је црногорска постала.  

 Набрајањем недостатака или негативних особина одређених књижевних јунака који се 

налазе на позицији владара отвара питање да ли се може дефиниција доброг владара 

потражити тек након дефинисања оног што владара чини лошим. Анализирани пример лажног 

цара Шћепана Малог јасно указује да владар мора поштовати вредности заједнице на чијем 

челу се налази. Оне у традиционалним друштвима најчешће нису у потпуности дефинисане 

законима, већ су део и моралног кодекса заједнице, као и оног дела културе који би се данас 

означио као обичајно право. Морална начела и обичаји су били посебно важни за српски народ 

у осамнаестом и деветнаестом веку јер је он током овог времена живео на територији две 

империје, које су имале своје законе, а који често нису били наклоњени Србима. Поштовање 

ових неписаних правила обезбеђивало је очување жељених вредности и, на тај начин, самог 
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идентитета народа. Пример владара који је због својих политичких одлука и начина владања, 

али и велике личне храбрости био прихваћен од стране народа и подстакнут да се крунише 

царском круном јесте краљ Вукашин Мрњавчевић у драми Драгутина Илића Вукашин. У већ 

поменутом суду Марте Фрајнд да је Вукашин имао све потенцијале да постане велики владар 

као што је то Душан био да није био смештен у своју традиционалну улогу огледа се разлог 

због кога се жеља народа да Вукашин постане следећи цар чини оправданом. Па ипак, 

Вукашин не пристаје на овај дар који му народ нуди јер се пита да ли су победа над 

непријатељем и велика лична храброст коју је показао у боју довољне да му грех Урошевог 

убиства буде опроштен. Ваља напоменути да постоји разлика у захтеву народа да Вукашин за 

себе узме круну у односу на Црногорце који у Лажном цару Шћепану Малом одржавају 

Шћепана на власти – народ у драми Вукашин није свестан да је краљ издао свог цара и одузео 

му живот. Тиме што бирају Вукашина за новог цара они не поништавају вредности заједнице 

јер верују да бирају врлог јунака који је управо извојевао велику победу. Писац је могао да 

искористи потенцијал овакве мотивације и да оклевање Вукашина оправда чињеницом да би 

се од њега очекивало да влада поштујући пре свега морална начела заједнице, која је он свесно 

газио током целе драме. Илић пропушта овај начин мотивације поступка свог главног јунака 

и чини неуврељив преокрет у његовом лику, који, суочен са жељом народа да преузме круну, 

почиње да осећа кривицу због претходних дела. Овај пишчев поступак, ма колико био 

нелогичан у оквиру света књижевног дела, постаје јасан када се узме у обзир дидактичка улога 

коју је дело морало да испуни, те је негативни јунак на крају морао да схвати да је погрешио 

и да право на награду нема. Морална биографија владара пре стицања круне је била пресудна 

да у традиционалној и херојској заједници места за таквог владара нема.  

 У лоше владаре у српској књижевности не могу се сврстати само они јунаци који су 

зарад сопствених интереса погазили морална начела заједнице, већ и они имају жељу да та 

начела поштују, али не и спремност да делају у циљу њихове заштите. Уколико карактер једне 

личности прихватимо као ,,интегрисани систем особина које омогућавају појединцу да упркос 

препрекама на релативно доследан начин поступа, и то управо у одсносу на моралне принципе 

и морална схватања неког друштва“(Рот 2014: 65), уочава се да поменути тип јунака чине 

личности слабог карактера. Када се анализира одлука владара, потребно је пре свега утврдити 

да ли јунак препознаје етичке принципе света у коме живи, прихвата их и жели да их се 

придржава. Уколико су одговори на ова питања потврдни, онда се поставља питање о његовој 

унутрашњој снази да себе натера да се понаша у складу за изабраним начелима. Књижевни 

лик цара Уроша у трагедији Стефана Стефановића Смерт Уроша петаго се јавља као владар 

који не доводи у питање вредности заједнице којом влада, али нема довољно снаге да натера 

себе да заштити те вредности, што је његова основна обавеза као владара. У обликовању 

његовог лика се препознаје истинитост Хераклитових речи да је судбина човека одређена 

његовим карактером. Пре појаве Душановог духа на сцени Урош чини низ грешака јер нема 

снагу воље да преузме власт у своје руке и почне да влада. Слабост карактера не умањује 

његову кривицу и уклања га из категорије лошег владара, напротив, кривица је утолико већа 

јер он зна важност својих обавеза и свесно бира да их делегира другој особи.  

 На основу спроведеног истраживања може се утврдити да идеални владар у српској 

књижевности деветнаестог века јесте владар чврстог карактера, који поштује вредности 

заједнице којом влада и спреман је да ове вредности брани по било коју цену, а када је то 

потребно и стави их испред сопствених интереса и потреба. Ова дефиниција се чини веома 

универзалном јер нема речи о томе које су то вредности које владар мора да поштује и брани. 

Разлог за ово је чињеница да се у књижевности деветнаестог века могу разликовати две групе 

књижевних дела према томе да ли се на позицији владара налази личност из српске историје, 

или актуелни владар из једне од двеју владарских породица у овом веку. Начин на који је 

описана владавина из другог типа дела доста је сложенија због јаког утицаја актуелне политике 

и цензуре, али и тога што су писци имали много више података о политичким околностима и 

међународним односима. Желећи да се остави простор да се током даљег истраживања кроз 

анализу владарске фигуре у књижевности покаже како су се мењале вредности у оквиру 
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друштва, изабрано је да се у дефиницији иделаног владара не прецизира које су то вредности 

које иделан владар мора поштовати.  

 Покушај да се ликови владара класификују у одређене категорије према разликама које 

се могу уочити у анализираним књижевним јунацима показао је да је веома тешко издвојити 

одређену особину или категорију која би омогућила да се ови јунаци могу поделити у две 

засебне групе. Прва препрека је свакако што преклапања између категорија увек има, а друга 

што се неке од ових категорија које се могу учинити оправдане из угла импресија једног 

читаоца, током истраживања откривају као категорије које се не могу оправдано успоставити 

јер се заснивају на особинама јунака које не произилазе из њиховог положаја као владара. 

Истраживање је показало да је оправдана подела на стране и домаће владаре јер јасна 

дистинкција у њиховом обликовању постоји. Оправдана је и подела на добре и лоше владаре, 

јер сваки читалац може одредити којој од ових група у начелу припада један књижевни јунак. 

Када је реч о јунацима сложеније морфолошке структуре недоумица може настати у покушају 

да се он сврста у једну од ове две категорије, али она обавезује читаоца да преиспита своје 

ставове и одреди ону групу која ће превладати у тренутку када се доноси одлука да ли се један 

постпупак посматра као добар или лош. Па ипак, ма колико свака класификација била тешка, 

потребно је ипак направити неке да би се препознали обрасци који се појављују у одређеним 

епохама. Они откривају промене у причи о српској историји која је формирана у оквиру 

књижевних дела, а која, иако прати, не копира политичке и друштвене идеје. Прича нације о 

себи и својој судбини има задатак да емотивно помери публику, васпита њен укус и утиче на 

обликовање њеног идентитета.  
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КРИТЕРИЈУМИ КАО ПУТ ДО ПРИЧЕ 

 

 

 

Засновати књижевноисторијску причу на анализи начина на који је једна политичка 

фигура представљена у књижевности одређеног периода представља немогућ задатак ако се 

као метод рада изабере набрајање књижевних дела у којима се ова фигура јавља и анализом 

појединачних јунака, без покушаја да се синтезом дође до типских особина ове фигуре или 

уочи динамика њених промена и запита о њиховим узроцима, али и последицама. Неопходни 

корак у поузадном конструисању књижевноисторијске приче зато представља уочавање два 

тока у начину обликовања владарске фигуре – магистралног и субверзивног. Магистрални ток 

српске књижевности у обликовању владарске фигуре свакако је онај који је тежио да 

афирмише одбране вредности традицоналног друштва и највиши циљ истакао делање владара 

у циљу очувања или стицања слободе заједнице. Овај ток обухвата највећи број књижевних 

дела која су укључена у истраживање. Субверзивни ток у обликовању владарске фигуре у 

српској књижевности осамнаестог и деветнаестог века чини мали број дела, али је подједнако 

важно препознати га и одредити које особине фигуре владара постављене као модел иделног 

владара у магистралном току ова дела проблематизују. Пратити субверзивни ток једне културе 

значи препознати у самој култури критичку мисао која преиспитује постојеће обрасце и 

каноне, који због општеприхваћености и симболичког значаја немају капацитет да се брзо 

мењају. Литерарно обликовање фигуре владаре зато у овом току, иако представља рушење 

оних образаца које поставља магистрални ток, истовремено је и неопходна допуна истог јер 

,,велика књижевност је увек подразумевала искуство субверзивности“(Ломпар 2009: 39). 

Постоји низ књижевних дела српске књижевности осамнаестог и деветнаестог века у 

којима се јавља фигура владара, али која не припада ниједном од два наведена тока, већ је 

одраз одређених актуелних идеја у друштву. Ради поштовања научне истинитости, њих ваља 

навести, иако ова дела неће бити део даљег истраживања. Унутар ове групе дела постоје две 

групе које се разликују према разлозима због којих су одређене историјске или неисторијске 

личности владара актуелизоване у српској књижевности.  

Прву групу чине дела у којима су литерарно обликоване фигуре античких или 

библијских владара. Ова дела су настајала првенствено у времену када су идеје 

просветитељства имале јак утицај на друштво. Дела о којима је реч имају јасну дидактичку 

функцију и из перспективе данашњег схватања о природи књижевног дела, тешко је одредити 

владарске фигуре у њима као књижевне јунаке јер је реч о коришћењу историјске личности 

која је мање или више позната слушаоцима као пример који служи да сликоватито објасни 

пожељне или непожељне појаве одређене особине у једном друштву. Дела о којима је реч у 

овом случају су најчешће басне или проповеди. Изузетак од оваквог приказивања једног 

библијског владара јесте драмско дело Саул Драгутина Илића. Ова драма поседује одређене 

естетске вредности који се првенствено могу пронаћи у начину на који је писац обликовао 

своје јунаке. Постоји одређена сличност са претходно наведеним начином на који су 

приказивани библијски владари у делима писца просветитељства, а она се огледа у разлогу 

због којег је Илић изабрао баш Саула за јунака свог књижевног дела. Писац је изабрао ову 

библијску личност јер је желео да у центар свог дела постави јунака који је у потпуности обузет 

страстима. Овим се понавља образац просветитељства у приказивању библијаских јунака – 

они се своде на једну домнинантну особину. Писци су користили библијске, али и античке 

личности као примере да су моралне поуке упућене публици биле исправне, што је водило до 

једнодимензионалног приказивања јунака.  

Друга група текстова која неће бити предмет даље анализе јесу они текстови у којима 

се јављају владари из историје других словенских народа. О разлогу због кога су се ова 

књижевна дела појавила у српској књижевности већ је било речи, те је довољно напоменути 

да је реч о неповољној политичкој ситуацији у којој се налазила већина словенских народа и 

потреби одређеног дела да се међусобно политички, али и културно повеже, не би ли на тај 
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начин повећали своје шансе за стицање државне независности у односу на империје у којима 

су живели. Значајан је био и утицај идеја о југословенству као будућем моделу уједињења 

Срба и Хрвата. Имајући припремљен извор у Рајићевој Историји, одређени писци су бирали 

личности из хрватске историје за своје јунаке.  

Књижевна дела којима неће бити посвећено више простора у даљем истраживању јесу 

књижевна дела која су написана у деветнаестом веку, али код којих, због низа недостатака, 

није могуће утврдити довољну естетску вредност да би им се посветила значајнија пажња. 

Овим се естетски критеријум поставља не као једини довољан критеријум по коме се одређено 

књижевно дело одређује као значајно у обликовању владарске фигуре, али се мора истаћи као 

неопходан јер је ипак реч о анализи књижевних дела, односно књижевног јунака у њима. Да 

би књижевни јунак дао значајан допринос у начину на који је владарска фигура обликована у 

српској књижевности, потребно је да лик буде бар уверљив за читаоце. Постоји низ 

књижевних дела у којима понашање јунака није ваљано мотивисано, или су сами јунаци 

делимично скицирани јер књижевна дела у којима се јављају немају задатак да се праве 

природом личности јунака. Пример је приповетка Јована Драгашевића Царица Јелена, у коме 

писац бира једну од најпопуларнијих тема српске књижевности деветнаестог века – природу 

владавине последњег Немањића. Ипак, ово дело, иако богато јунацима, има лошу композицију 

и наивне дијалоге, чиме у читаоцу изазива утисак конфузије пре него било коју врсту жељеног 

естетског утиска. Сличан је случај и са драмском трилогијом Деспотова круна Милутина 

Бојића. Тема овог дела је владавина последњих Бранковића, али ово дело, преамабициозно 

замишљено, немарно је изведено. Највећа замерка свакако јесте начин на који су обликовани 

јунаци, чији поступци су недовољно мотивисани. Још једно у низу таквих дела јесте 

приповетка Јакова Игњатовића Краљева снаха, у коме је писац изабрао историјски оквир 

владавине краља Уроша I и Драгутина, али својим јунацима подарио идеје и мисли људи 

деветнаестог века, како на политичком, тако и породичном плану. Ова тврдња се може 

аргументовати речима које је писац доделио свом иделаном владару, краљу Урошу, који каже: 

,,Рад је подигао краљевство Немањића“(Игњатовић 1988: 321). Иако је рад народа на 

сопственом напретку неопходан елемент у сваком друштву које се развија, овакве речи делују 

потпуно неуверљиво када их изговара један средњовековни владар. На породичном плану 

Урош је приказан као представник патријархалне заједнице. Када се овакво схватање доведе у 

везу са речима да је ,,рад гесло краља Уроша“(Исто, 314), није неочекивана сцена у којој при 

примању изасланика краљева супруга и снаја се налазе у кухињи, радећи послове који 

припадају слушкињама. Историјска веродостојност духа времена изневерена је у делу, не би 

ли се на тај начни пропагирале актуелне друштвене идеје. Претходно наведена и анализирана 

дела показала су да постоје многобројни разлози због којих се претходно анализирана дела 

морају одредити као естетски неуспешна.  

Група дела која неће бити анализирана у испитивању фигуре владара у српској 

књижевности јесу дела која припадају дубровачкој књижевности(Љујић 2021: 221). Иако се, 

како пише Јован Деретић, ,,наша литература, не случајно, најпре отворила према историзму 

дубровачко-далматинске књижевности“(Деретић 1996: 148), посматрано у целини, ,,српска 

рецепција те традиције, иако вишеструка, била је ипак ограниченог обима“(Исто). У 

деветнаестом веку у оквиру историје књижевности се преиспитује положај дубровачке 

књижевности унутар српске књижевности, али чак и тада, у времену зрелости националне 

мисли, њен утицај је невелики и она се ,,у епохама конституисања нове српске књижевности 

јавља као споредна, другостепена традиција“(Исто). Њен гранични положај, који Деретић 

препознаје, може се потврдити и приликом анализе владарске фигуре. Владари који су заузели 

водеће место у делима српске књижевности, нису добили подједнако значајно место у оквиру 

дубровачке књижевности, упркос утицају који је вршила народна епска поезија. Аргумент за 

оваку тврдњу је чињеница да Иван Гундулић у Осману прославља српску историју, али као 

узорног владара поставља краља Владимира, при чему се његова узорност огледа не само у 

победи над Турцима, већ и у примереном исповедању католичке вере, што је неспојиво са 

фигуром владара у српској књижевности. Из наведених разлога испитивање дубровачке 
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књижевности као узора у стварању владарске фигуре у српској традицији није обухваћено 

истраживањем, нити је иста анализирана код писаца девенаестог века.  

Дела која ће бити анализирана у даљем истраживању јесу дела која имају одређену 

естетску вредност, а у којима се у мањој или већој мери актуелизује питање природе власти и 

начина на који се поданицима влада. Посебна пажња биће посвећена делима која због своје 

естетске вредности често представљају не само највећи домет у епоси у којој су написана, већ 

и у целокупној српској књижевности. Она су значајна јер анализа владарске фигуре у којој се 

не би узела у обзир ова дела била би непотпуна јер се пажња не би усмерила на највише домете 

које владарска фигура може да достигне у књижевности. Стога, даље истраживање ће бити 

усмерено на она дела у којима се појављују теме и јунаци који су били доминантни током 

осамнаестог и деветнаестог века, а све са циљем да се уоче магистрални и суберзивни ток у 

обликовању фигуре владара у српској књижевности.  
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БЕГ ОД ПРОШЛОСТИ У ПРОШЛОСТ 

 

 

 

Анализом историјских догађаја које су писци деветнаестог века користили као 

инспирацију у стварању својих књижевних дела долази се до закључка о значају дидактичке 

улоге, коју су књижевна дела морала имати у политички, национално и културно недовољно 

освешћеном друштву. Писци су актуелизовањем одређених историјских догађаја у својим 

делима свесно или несвесно издвајали оне догађаје из заједничке прошлости које су они 

доживљавали као изузетно важне за представу народа о себи и својој прошлости. Догађаји о 

којима је писано били су они који су могли да покажу понашања и одлуке одређених 

историјских личности која би могла бити пожељна или непожељна у новонасталим 

политичким околностима.  

Представа савременог читаоца о својој националној прошлости обликована је 

значајним делом у деветнаестом веку. За стварање једне нације ,,прошлост је битан, можда чак 

суштински елеменат за ове идеологије“(Хобсбаум 1996: 212). Из ове перспективе значајна је 

појава низа дела у којима су се као главни јунаци јавиле литерарно обликоване личности из 

преднемањићке историје. Увођење овог периода историје у колективну свест српског народа 

у деветнаестом веку може бити значајан елемент у формирању представе о заједничкој 

прошлости јер се цео процес догађа у политичком тренутку када је било веома значајно питање 

права српске нације на државну самосталност. Српска средњовековна држава и сећање на 

њене територије представљале су значајну мотивацију за Србе у њиховој борби за ослобођење 

у деветнаестом веку.  

Историјски извори доступни писцима у деветнаестом веку из перспективе савремене 

науке о историји морају се одредити као непоуздани и непотпуни. Да је њихова поузданост 

била доведена у питање и у том времену сведочи критика коју је Јован Стерија Поповић 

написао 1852. поводом изласка историје Данила Медаковића Повѣстница србског народа – 

од найстаріи времена до године 1850. Стерија се посебно осврнуо на аутентичност података 

које аутор пружа: ,,уместо нови, важни и знаменити ствари, које сам од ове књиге очекивао, 

нисам ништа нашао него Рајићеву историју, мало попуњену, још мање поправљену, па и то не 

критично него по чуству срца списатељева“ (Стерија 2001: 142). Постојање поуздане српске 

историје је било толико важно питање да је и сам Стерија размишљао о томе да напише 

историју српског народа, али је због обима посла одустао од те идеје: ,,Но кад ме је после 

огромност предмета уверила да нећу моћи задатак достојно решити, престао сам од тога, у 

надежди да ће се наћи ко други, који ће оно што сам ја желио, испунити, а и надвисити“(Исто). 

О потреби критички написане историје средином деветнаестог века сведочи и чињеница да је 

Матица српска расписала конкурс за историју која ће бити написана до 1854. године, и за тај 

задатак понудила 60 дуката, који су у то време представљали значајну суму.  

Поред свих напора који су уложени да се дође до поуздане историје, писци деветнаестог 

века су ипак као основни извор грађе у стварању својих књижевних дела користили Рајићеву 

Историју, а кроз њу и све остале изворе које је Рајић укључио у своје дело. Од Рајићевих 

извора за проучавање преднемањићке историје посебно је значајан Летопис попа Дукљанина, 

до кога је аутор дошао преко дело Марва Орбина. Историјске личности преднемањићке 

историје које су привукле пажњу писаца деветнаестог века јесу Јован Владимир и Бодин 

Војислављевић и његова супруга Јаквинта. Ове историјске личности добиле су своје литерарно 

обликовање у значајном броју драмских дела. Ваља истаћи да писци прозе и песници нису 

овим личностима дали место у својим делима, већ је њихово појављивање остало ограничено 

на драмски род.  

Дело Ђуре Јакшића Сеоба Србаља мора се уврстити у низ дела која према историјским 

догађајима и личностима које обрађују припада преднемањићком добу. Историјски извор који 

је Јакшић користио приликом писања јесте спис Косте Николајевића Критическа покушенија 

у периоду првих пет векова српске историје. Николајевић је спис објавио у деловима у 
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Летопису Матице српске 1861. и 1862. године. Из овог текста Јакшић је за свог јунака изабрао 

Љубишу, првог српског жупана, који је предводио српски народ током сеоба са Карпата у 

седмом веку. Пошто је Јакшић драму написао поводом конкурса Матице српске, на ком је 

услов био да тема буде из српске историје, он је искористио извор који му је био доступан и 

актуелан у тренутку када је драму стварао. Када се анализирају историјске теме које је обрадио 

у својим другим драмама, јасно је да Јакшић у свом одабиру историјских догађаја предност 

дао онима који су били мање познати широј јавности.  

Проучавањем наведених књижевних дела и начина на који је обликована владарска 

фигура у њима важно јер је реч о једином периоду средњовековне историје који није обележен 

владавином Немањића. Познато је да су и Хребељановићи често повезивани наводним 

родбинским везама са династијом Немањића не би ли им се на тај начин обезбедио 

легитимитет као наследника државе светородних владара. Због великог значаја ,,светородне 

лозе“ која је обележила целокупни средњи век и чији су чланови владали у време које се данас 

сматра златним добом у српској историји, представа о фигури владара у средњем веку била је 

заснована на начину на који су владари из ове династије владали. Управо због овог разлога 

књижевна дела у којима су на сцену изведене историјске личности преднемањићког периода 

пружају писцима прилику да своје јунаке обликују према својој жељи, без очекивања публике 

да јунаци које писац изведе на сцену буду обликовани у складу са начином на који су они 

остали упамћени у традицији.  

Литерарно обликовање првог српског владара који је постао светитељ, Јована 

Владимира, јавило се у две драме: Владимир и Косара Лазара Лазаревића и Владислав Јована 

Стерије Поповића. Посматрано из перспективе савремене историографије ,,политичко 

деловање Владимира не заслужује посебну пажњу и његов значај не лежи у његовим 

достигнућима као владара-ратника или државника будући да је за време своје владавине он 

био зависан владар“ те се ,,његов значај огледа у томе што је то први владар који је у једној 

српској кнежевини уздигнут у свеца“(Живковић 2006: 89). Јасно је да своју одлуку да у својим 

делима прикажу догађаје из живота овог владара Поповић и Лазаревић су засновали на 

чињеници да је он први владар српске историје који је постао светитељ. Поступак проглешења 

владара за светитеља посебно је био значајан за писце деветнаестог века јер су они имали увид 

у целокупну историју српског средњег века и знали колику духовну, али и политичку улогу је 

имала канонизација већине владара из династије Немањића. Њихову потребу да прикажу 

владара који је својим поступпцима заслужио место првог српског владара-светитеља олакшао 

је и начин на који је овај владар био приказан у Летопису попа Дукљанина, извору до кога су 

они дошли посредством Рајићевог дела. У њему Владимир је описан као праведан и 

мирољубив владар, кога моралне особине обавезују да буде спреман на жртву не би ли 

зашитио свој народ. Имајући пред собом оваквог врлог владара, писци су морали да га избором 

политичких, али и животних догађаја поставе у ситуације које су погодне за обликовање 

драмске радње.  

Драма Лазара Лазаревића, како је назначено у наслову, садржи доминантне 

мелодрамске елементе који се тичу насловног љубавног пара. Ови елементи драме значајни су 

јер је Лазаревић овом драмом у српску књижевност ,,увео жанр историјске мелодраме, касније 

омиљен у српској драматургији“(Несторовић 2016: 170). Историјски значај овог дела је и у 

томе што је писац уз текст драме објавио предговор који се сматра ,,првим експлицитно-

поетичким текстом аутора неке оригиналне драме у српској књижевности, који је уједно, 

услед своје тематике, и први експлицитно-поетички текст о историјској драми у нас“(Исто, 

177). У њему писац се посебно осврнуо на питање слободе у приказивању историјских догађаја 

на сцени и дошао до закључка да се треба тежити ,,не верном фактографском преношењу 

историјских чињеница у уметнички (драмски) текст, већ обликовање оне опште истине која 

израста на кохерентности драмских ликова и конзистентности и уверљивости драмске 

радње“(Исто, 181).  

Драма Владимир и Косара има два тока драмске радње који су међусобно испреплетени 

– један се тиче мелодрамских елемената који обухватају љубав Владимира и Косаре, као и 
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препреке које морају навладати да би остварили своје жеље, а други, за ово истраживање 

значајнији ток драмске радње, односи се на политичка дешавања и завере и сукобе који се 

одигравају у походу Асена, негативног јунака, на владарски престо. Два су владара која су 

изведена на сцену у овој драми – Владимир и Самуило. Догађај који је писац изабрао за 

почетак драмске радње јесте Самуилов поход на Владимирове земље. Тешка политичка 

ситуација у коју је ставио свог јунака пружа прилику писцу да покаже све особине врлог 

владара – он је сажаљив и благ, али и храбри ратник у боју. Да јунаштво владара није у 

супротности са хришћанском врлином коју он отелотворује писац потврђује тиме што су 

владар и његов народ у прошлости долазили до победе у боју уз помоћ молитве Богу. У складу 

са својим моралним начелима, према којима је прва обавеза владара да заштити свој народ, 

Владимир одлучује да у надолазећем сукобу не поведе војску у бој јер нема изгледа за победу, 

већ предлаже да Самуило и он изађу на двобој. Када тај предлог не буде прихваћен, он 

одлучује да се преда, упркос томе што је народ против тога. Својом предајом Владимир се 

двоструко потврдио као добар владар – избегавање борбе је ваљана политичка одлука јер се 

спречава беспотребан губитак живота поданика, али с друге стране је и одлука која показује 

да се јунак у својим поступцима води највишим моралним начелима. Овим поступком 

насловног јунака се завршава његова карактеризација у делу и драмска радња почиње да прати 

Косарину борбу да ослободи Владимира и Асенову борбу да се ожени Косаром и преузме 

престо. У овом делу драме као сада једина владарска фигура на сцени је Самуило. Писац се 

нашао пред изазовом – завршетак драме је био већ унапред одређен историјским извором који 

је користио – до брака између Владимира и Косаре је морало доћи. Да би се брак остварио 

постојале су две могућности – да се он деси уз Самуилов благослов или без њега. Пошто су 

извори сведочили да је брак био склопљен уз благослов Самуила, у драмском делу требало је 

довести до помирења између Самуила и Владимира. Да би постигао овакав резултат, 

Лазаревић формира лик Асена, интриганта који својим манипулацијама доводи Самуила у 

заблуду, због које почини низ грешака. Сам лик бугарског краља није успешно обликован - 

честе су одлуке које су недовољно мотивисане, а које су последица жење писца да на крају 

драме дође до измирења два владара. Анализом дела уочава се да су јунаци драме приказани 

једнодимензионално и самим тим неупечатљиво. Једини који се издваја јесте лик Асена. 

Пошто је реч о неисторијској личности и негативном јунаку, писац је имао пуну слободу у 

његовом обликовању и том приликом показао свој таленат. Део у коме Асен говори о томе 

како једна жеља рађа другу жељу и како ,,све на овоме свету има своју тачку, до које више и 

даље неможе(sic!), жеље моје немају“ (Лазаревић 1829: 84), представља једну од најупешнијих 

делова овог дела и показује величину духа, макар и у негативном смислу, коју многи други 

јунаци у каснијим делима неће моћи да достигну, иако и овом јунаку недостаје нијансираност 

коју је, на пример, показао Стефановићев Вукашин Мрњавчевић.  

Анализом Лазаревићеве драме показује се да је писац много више слободе имао у 

обликовању негативног јунака, те није неочекивано што је Стерија, који је имао много више 

драмског талента од Лазаревића, одлучио да у својој драми посвећеној животу првог српског 

владара који је проглашен за светитеља као главног јунака постави Владислава, наследника 

Самуиловог на бугарском престолу и Владимировог непријатеља. Увидевши сва ограничења 

историјских изовра који је Владимиров лик носио са собом, Стерија се окреће оном јунаку 

који покреће радњу и допушта писцу да у свом главном јунаку прикаже један дух велике снаге.  

Лик Владимира дубоко је одређен Стеријиним погледом на човекову природу и начина 

на који себе види врли владар у свету. Ова драма, за разлику од претходне, у потпуности је 

посвећена питању политичке моћи и начину владавине. Стерија ни на који начин није 

одступио од представе Владимира коју је дао Рајић у свом делу, али јесте унео одређене 

грешке у оцени догађаја и људи које ће овог врлог владара одвести у смрт.  

Литерарно обликовање Јована Владимира у српској драми деветнаестог века код оба 

писца није одступило од његовог обликовања у историјским изворима. Одабир негативног 

јунака за главну личност је показатељ Стеријиног бољег осећаја за природу драмског дела у 

односу на Лазаревића. Ово показује и Стеријин одабир временског периода који је изабрао за 
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време у коме ће се дешавати драмска радња. Лазаревић је покушао да једнодимензионалност 

својих јунака надомести динамичном радњом и већим бројем јунака, што се показало као 

неуспешан покушај. Естетски је нешто боља Стеријина драма, иако ни једна ни друга својим 

квалитетима не иду у најбоља драмска дела деветнаестог века. И један и други писац су 

покушали да прикажу Владимира као идеалног владара у складу са сопственим схватањем шта 

владарску фигуру чини идеалном. Код Лазаревића Владимир је приказан у складу са 

хришћанским начелима, те се у својим поступцима приближава и самом Исусу, док је код 

Стерије он својом нелагодношћу због положаја на ком се налази и истрајном борбом да се у 

одлукама води рационалним начелима приближава се владарском идеалу колико је то у 

драмама овог писца могуће.  

Историјска личност Бодина Војислављевића је заокружена ,,сликом о владару који је 

своју политику водио крајње бескурпулозно не бирајући средства да оствари своје 

циљеве“(Живковић 2006: 122). Његова политика је била потпуно усмерена ка политичким 

интересима и проширењу територија и зато ,,мировни уговори су за Бодина представљали 

само предах у оним тренуцима када није имао другог решења, а кршио их је првом приликом 

кад би му околности поново ишле у прилог“(Исто, 122).Историјски извори сведоче о његовом 

карактеру: ,,Далеко је Бодин био од романтичног лика средњовековног владара пуног 

витештва, милосрђа и честитости. Потпуна супротност побожном и мученичком смрћу 

умореном Владимиру“(Исто, 122). Ова чињеница о бескруполозном владару остала је у сенци 

податка који је пружио Летопис попа Дукљанина о томе да се Бодин на наговор супруге 

обрачунао са рођацима који су били легитимни претеденти на престо. Јаквинитин утицај је 

тиме у делима драмских писаца обележио целокупну Бодинову владавину. По мотиву 

проклете странкиње, који је преузет из народне књижевности, они су обликовали Јаквинтин 

лик и њене поступке истакли као кључне за пропаст свог мужа, али и сина. Да су њен лик 

видели као доминантан може се уочити у односу броја драма у којима су они насловни јунаци 

– једна драма носи Бодиново име, док све драме носе Јаквинтино, иако она није владар. 

Бодинова владавина посматрана у кључу заједничке, националне прошлости, није 

играла значајнију улогу. Оправдано се поставља питање који аспект ових историјских 

личности је био пресудан да их низ писаца изабере за главне јунаке својих драма. Јован 

Суботић у својој аутобиографији оставља сведочанство о разлозима због којих се одлучио да 

две драме посвети овим историјским личностима, као и о свом погледу на дату епоху: ,,Епоха 

Бодина, Јакинте и Немање неоспорно је најважнија и најсилнија у нашој народној 

хисторији“(Суботић 2009: 128). Речи којима је Суботић одредио Бодинову епоху – најважнија 

и најсилнија – из перспективе савремене историје делују непримерено, јер ова епоха сигурно 

није најважнија епоха српске историје. Може се слободно рећи је ова одредница била нетачна 

и у свести народа у целокупном деветнаестом веку, па чак и код самог Суботића. Зашто је онда 

Суботић одредио ову епоху као најважнију? Одговор заправо крије друга одредница епохе. 

Ако је епоха најсилнија у целокупној српској историји, и ако су главне историјске личности 

владар и његова супруга који су ,,страсти и дела, енергија сама, воља челик“(Исто), јасно је да 

је епоха најважнија не због њеног утицаја на судбину нације, већ зато што су ,,Војислављеви 

синови имали сасвим драматичку сферу живота. Већ синови његови Радослав и Бодин јесу 

скроз драматички створови. Јакинта његова снаха, жена и удовица Бодинова, указује се као 

најјачи трагички карактер“(Исто, 129). Епоха је најважнија из перспективе писца јер крије 

највећи потенцијал за писање успешне трагедије. Упркос овом потенцијалу, драмски дистих 

Јована Суботића, како је драме Бодин и Краљица Јакинта одредила Зорица Несторовић, 

представља дела у којима је писац ,,само делимично успевао да рационално изведе драмски 

сиже из материјала који је доносио летопис“(Несторовић 2000: 116). Као и остали писци, и он 

се нашао пред изазовом који није успео да савлада, а то је да изабере само одређени број 

догађаја и ликова из веома динамичног периода српске историје. Упркос свом практичном 

неуспеху, Суботић је проницљиво уочио у једном од ретких поетичких текстова свог времена 

разлог атрактивности ових јунака за писце његовог времена: ,,У Бодину сам намеравао чисто 

игру характера нацртати“(Суботић 2009: 127). Чињеница да је реч о владарима који нису били 
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познати у народу, које црква није канонизовала, а нису учествовали ни у пресудним догађајима 

у српској историји дало је писцима слободу да се окрену ,,игри карактера“ и своје јунаке 

обликују у складу са својом идејом о томе коју улогу имају да одиграју у драми.  

 Драме посвећене овом краљевском пару јесу Крвави престо Мите Поповића, Бодин и 

Краљица Јакинта Јована Суботића и Јаквинта Драгутина Илића. Иако овај период српској 

историји није био остао запамћен по великим ратним успесима или као значајан за народну 

историју, он је био занимљив драмским писцима због динамичних промена на престолу и 

борби за исти, а који су се дешавали унутар лозе Војислављевића. Драме посвећене овом 

периоду су за главне јунаке имале ликове засноване на историјским фигурама Бодина и 

Јаквинте, али оно што је неопходно напоменути јесте да ово нису две владарске фигуре, јер је 

само Бодин легитимни владар. Јаквинта се појављује као нелегитимни носилац политичке 

моћи, пре свега због свог карактера и спремности да дела у тешким ситуацијама. Владарске 

фигуре периода приказаног у наведеним делима су краљеви Радослав, Бодин, Владимир 

Владимировић, Ђорђе Бодиновић, Доброслав и Градиња/Грубеша. Овако велики број владара 

у релативно кратком историјском периоду били су изазов за драмске писце јер је требало 

изабрати и своју драму формирати око кратког историјског периода који би актуелизовао 

питање власти, али не би оптеретио драмску радњу превеликим бројем ликова и њиховим 

компликованим предисторијама и међусобним односима. Ова дела су лако могла да изазову 

конфузију код публике, која најчешће није била упозната са компликованим породичним 

стаблом Војислављевића.  

  Драме у којима се као један од јунака појављује краљ Бодин јесу драме Крвави престо 

Мите Поповића и Бодин Јована Суботића. Поповићева драма Крвави престо, слабија по својим 

уметничким делима, за време драмске радње има онај део Бодинове владавине који се односи 

на период од када је преузео престо од Радослављевих синова па до његове смрти. Желећи да 

избегне да свог јунака представи као потпуно негативну личност, Поповић као проблем у 

Бодиновој владавини уводи страни фактор – краљ се отуђио од народа и окружио Грцима. 

Увођењем странаца на политичку сцену кривица владара се умањује, јер он, иако крив што је 

макар и делимично бригу о народу, која му је дарована од стране Бога, препустио другом, не 

сноси целокупну крицвицу јер многих проблема није свестан. С друге стране, понашање Грка 

је оно што изазива револт у народу и позива на побуну, те се са побуњеника уклања кривица, 

јер се они не буне против свог краља, већ странаца који преузимају на себе овлашћења која им 

не припадају. Поповић ће наставити до краја драме да гради краљев лик као лик владара који 

тежи добру, али чини низ грешака под утицајем манипулација других. Бодин почини свој 

највећи грех када погуби своје рођаке. Он ову одлуку доноси под утицајем Јаквинте јер, како 

Зорица Несторовић истиче, ,,љубав краља Бодина према Јаквинти је означена као основни 

разлог његове попустиљивости пред њеним захтевима“(Несторовић 2007: 270). Ово показује 

да праву мотивацију за ову одлуку треба тражити код Јаквинте, а не њеног супруга. Оба писца 

који се баве овим историјским периодом и конкретним догађајем Јаквинтине поступке 

мотивишу њеном жељом да заштити престо од потенцијалних претедената. Она се у овом 

поступку води не само својом улогом супруге, већ и улогом мајке будућег краља. Разлика 

између Суботићевог и Поповићевог приступу мотивацији ове јунакиње је у томе што Поповић, 

за разлику од Суботића, не даје предисторију о разлозима због којих је Бодин преузео престо, 

већ само истиче да је до престола дошао силом. Овим се отвара простор да Радослављеви 

синови имају легитимни разлог да желе да поврате престо, што се може и закључити на основу 

Кочопаревих речи. Постављајући односе између јунака на овај начин, писац је Јаквинту 

представио као неког ко претерано реагује на потенцијалну опасност, али не и неког ко тражи 

погубљење рођака свог мужа без икаквог разлога. С друге стране, писац се труди да прикаже 

да је суштина Бодинова добра, јер упркос свим манипулацијама, а ово је дело у коме су оне 

најјаче – писмо, лажни атентат и лажно сведочење најамника о неверности рођака, он и даље 

не верује у њихову кривицу: ,,И ја још ни сад нисам уверен!/ Из срца мога у овом часу,/ Као 

тужан чујем неки глас, / Што дрхтом ми овако збори: /Потвора, лаж је, клевета је све/ И 

врашког ума измишљотина!“(Поповић 1995: 65). Када открије да је његов предосећај био тачан 
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и да је изманипулисан да неправедно нареди погубљење, он умире тражећи опроштај од Бога. 

Поповић је истрајао и свог владара окаректирисао као храброг човека, који је упао у мрежу 

манипулација, пре свега због љубави према жени, али и због уверљивих, мада лажних доказа, 

што показује да се његов недостатак личности крије у недовољној проницљивости и 

неразумевању како политичких догађаја, тако и људске природе. Поповић је зато заоштрио 

поделу између брачног пара и приказао њихове карактере црно-бело, чиме је највећи део 

кривице доделио Јаквинти. Желећи да са Бодина скине кривицу, Поповић је изменом његовог 

карактера одузео оно што је било најупечатљивије у историјским изворима, а то је његова 

снага духа. 

 Драма Бодин Јована Суботића представља најуспешније написану драму од свих драма 

чија је радња смештена у преднемањићки период јер је писац у овом делу у односу на остале 

писце на најбољи начин проблематизовао питање власти. Изабравши да драмска радња 

започне у тренутку када Бодина ослободе из заточеништва и он реши да поврати узурпиран 

престо, писац је обогатио своје јунаке у односу на историјске изворе јер је мотивација њихових 

поступака боље објашњена. Бодин је у Суботићевој драми приказан као јунак који жели да 

поврати престо по сваку цену, али његови поступци да дође на власт нису мотивисани само 

вољом за моћ, већ своју праву мотивацију имају у чињеници да Радослав ,,седи на престолу на 

који право нема“(Несторовић 2007: 120). Када говори о својим разлозима да престо преузме, 

Бодин истиче следеће: ,,Небих био свога оца врѣдан/ Кад бих му се одрекао престола/ Кои 

крвљу свом сину прибави;/ Небих имао ни у гробу мира/ Да свом сину несачувам круне/ Коју 

му је дѣеда задобио!“(Суботић 1868: 249). Бодин се позива на природу власти, која је наследна 

са оца на сина, те у грађанском рату који започиње ,,није реч о непоштовању Радослављевог 

добра, већ је реч о поштовању владарског кодекса који му налаже да поврати оно што је 

његово“(Несторовић 2000: 126). Да је неприродна ситуација у којој се некадашњи и садашњи 

владар налазе у истој држави у исто време осећа и сам народ јер: ,,Прост пук друго ни мислит' 

неумѣ/ Већ да је цар кад се царем зове“(Суботић 1868: 254). Ово је разлог због ког Бодин и 

тражи да након предаје престола Радослав напусти земљу на годину дана, јер у природи власти 

није да се престо преда и напусти одговорност бриге и народу која му је дарована, те народ и 

не може да разуме како неко може тек тако да остави престо. Радослав пристаје на све остале 

Бодинове захтеве, али одбија да напусти земљу. На први поглед делује да је писац обликовао 

лик Радослава као идеалног владара, оног који је спреман да поднесе жртву и напусти престо 

не би ли спречио грађански рат, али представу о иделном владару нарушавају његова два 

поступка. Први је што одбија да напусти државу, и мада би прогонство била нека врста казне 

коју врли владар каког Радослава доживљавају не заслужује, владар који је на престо дошао 

тако што је искористио ропство свог рођака да без права преузме престо од његовог сина, нема 

морално право на одређивање услова свог силаска са престола. Ови поступци доказују да 

Радослав ипак није ,,за живота светац“(Суботић 1868: 200), каквим га поданици описују. 

Пошто су сви упознати под којим условима је он дошао на престо, поставља се оправдано 

питање у којим аспектима његовог начина владавине Радослав се приближава светитељу. Суд 

да је ова драма најбоља драма од свих које припадају овом периоду није донесен само на 

основу тога што је писац проблематизовао питање права на владавину, већ и зато што она 

отвара питања о томе који тип владавине био најбољи. Радослав заступа владавину која се 

заснива на проспоритету који земља може остварити само у миру: ,,Кои земљу од крви очисти/ 

И богатство по народу просу“(Исто, 259). Ипак, постоји један део властеле који није задовољан 

оваквом политиком и у интересу им је да Бодин преузме престо јер ,,Нов краљ нову подиже 

господу“(Исто, 265). Пошто у Бодиновој природи препознају тип владара који ,,За јунака и за 

бој крвави,/ Никад бољег није Бог створио./ Али није земљом да управља,/ Да он бѣ на мѣсту 

Радослава/ Ратовима неби било краја./ Из једног би други изницао“(Исто, 235), властела се 

дели на две групе. Она група која је у бољем положају жели мир и зато у грађанском рату 

прелази на Радослављеву страну, док она група која жели да ратом промени свој положај 

окреће се Бодину. Бодин не размишља о народу нити о страдањима који ће грађански рат 

изазвати, већ своје интересе и своје право на владавину ставља на прво место, што је јасно јер 
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он ниједног тренутка не замера Радославу како влада, већ како је на престо дошао. На исти 

начин ни властела се не опредељује према томе ко је у праву у сукобу око престола, већ према 

томе који владар може да оствари њихове интересе. Ни владари ни властела не размишљају о 

својим поданицима. Овде се јасно показује да ,,појединачни интерес ,,цара који је без царства“ 

обликује живот читаве заједнице“(Несторовић 2000: 121), јер сама заједница није доживљена 

као нација, већ као скуп поданика одређеног владара. Суботић је веома пажљиво осмислио 

начин на који је завршио драму. Пошто је поступке главног јунака за преузимање власти 

приказао као оправдане, писац је пазио да каснији поступци овог јунака не сврстају у 

негативне ликове. Када реши да убије синове претходног краља, Бодинов поступак је 

двоструко мотивисан. Кочопар, желећи да убије Јаквинту, убија Косора, младића који је 

Бодину помогао у тамници. С једне стране, Бодин губи особу за коју је емотивно везан, али 

тек под јаким притиском Јакивинте и Теодоре, у тренутку када је емотивно уздрман, он доноси 

одлуку и наређује да се његови рођаци погубе. Овакав поступак изазива снажну реакцију 

Бодинових присталица – ако нису одлучивали своју страну у грађанском рату према томе који 

владар заиста има право на власт, они реагују на овакав поступак. Писац карактер свог јунака 

приказује доследно када он у афекту одлучи да казни Јаквинту и Теодору због утицаја на 

његову одлуку, јер је у афекту донета и одлука да нареди убиства. Ипак, он не чини и други 

пут грешку, те Јаквинту шаље у манастир, а Теодору протерује из државе. Свој спас Бодин 

проналази у функцији коју врши: ,,Али право, које ми Бог даде,/ Чини само да нисам 

злочинац“(Суботић 1868: 309). Суботићев јунак је задржао вољу челик, коју је писац истакао у 

карактеру историјске личности по којој је обликовао свој лик. Утицај који Јаквинта извршила 

на његову одлуку је могућ из два разлога. Први је емотивно стање у коме се Бодин налазио у 

тренутку када одлуку доноси. Други је то што је писац ову јунакињу обликовао тако да је 

,,Јакинта као женски Бодин“(Суботић 2009: 128). Стога, као главни недостатак његове 

личности јесте брзоплетост у доношењу политичких одлука, односно његова немогућност да 

контролише свој темперамент. Веома је било важно да се покаже да Бодин није неко наређује 

убиства само зато што жели да осигура власт јер би оваква жеља у потпуно другачијем светлу 

представила борбу коју је јунак водио против свог стрица, а која се заснивала на начелу: ,,Туђе 

нећу, али своје не дам“(Исто, 265). 

 Две драме за насловну јунакињу имају Јаквинту, супругу краља Бодина - прва је 

Краљица Јакинта Јована Суботића, а друга Јаквинта Драгутина Илића. Оба писца су изабрала 

да драмска радња обухвати исти историјски период у својим драмама – радња драма започиње 

динамичним променама на престолу, обухвата Јаквинтину борбу да њен син, Ђорђе, дође на 

престо, а завршава се њеном смрћу. Она је та која својим манипулацијама доводи до промена 

на политичкој сцени, иако као ,,царица без круне“ нема легитимну политичку власт. Драме су 

могле бити занимљиве гледаоцу јер садрже велики број интрига, склапања и раскидања 

политичких савеза. Ипак, превелики број личности на сцени и превише догађаја и смена 

владара довели су до тога да се догађаји и промене нижу, а да јунаци остају недовољно 

развијени, сведени на пар карактерних особина. Истовремено, не постављају се важна 

политичка питања и питања о природи власти као што је то Суботић учинио у Бодину, већ је 

приказана борба учесника у дешавањима за своје личне интересе.  

 Анализом владарских фигура у ове две драме показује да ни у једном ни у другом 

случају писци нису одступили од онога што се држало за историјску истину, те је и 

карактеризација јунака слична у оба дела. Владимир Владимировић је приказан као наиван 

владар, неспособан да проникне у сложене политичке односе између људи који га окружују. 

Доброслав код Суботића покушава да влада добротом, али схвата да тај начин владавине није 

могућ, те наређује убиство низа политичких противника и прелази на тамну страну. Код Илића 

је у континуитету приказан као негативан владар. У оба дела бива ослепљен по Јаквинтином 

наређењу. Ђорђе Бодиновић се у оба дела појављује као владар, али владавина је кратка и у 

потпуности испуњена политичким одлукама његове мајке. У Илићевој драми он показује 

одређену самосталност и не дела баш одмах према саветима своје мајке, али разлог за његово 

непоступање се пре може наћи у његовом уверењу да има времена да уради касније оно што 
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она жели, него што одбија да уради оно што му она саветује. Ова кратка анализа показује да 

је у двема драмама посвећеним Јаквинти приказан низ владара, чији су ликови недовољно 

развијени, и као такви не могу бити занимљиви читаоцима и гледаоцима. Најважнија разлика 

између ове две драме може се уочити у начину на који писци мотивишу поступке своје 

јунакиње. Илић је не обликује као особу коју има изражену вољу за моћ, већ је мотивисана 

,,осветом зарад повређене љубавничке страсти према мужу и свешћу о непостојаности 

идеалних вредности“(Несторовић 2007: 268). Ова разлика у мотивацији главне јунакиње може 

се уочити и у самом наслову, те је код Суботића она именовена као ,,Краљица Јакинта“, а код 

Илића, где је приватно биће навладало јавно биће, она је само ,,Јаквинта“. 

 Драме посвећене владавини Бодина и борби његове супруге Јаквинте да након његове 

смрти обезбеди престо за свог сина издвајају се из низа историјских драми деветнаестог века 

јер је ,, Бодинова удовица једина историјска личност која не припада кругу јунака из традиције 

о смрти последњег Немањића, Косовског боја или Првог српског устанка, и уједно једини 

женски лик наше традиције којем је посвећено толико драмских текстова“(Несторовић 2007: 

263-264). Анализа владарских фигура у овим текстовима показала је да су се писци овим 

јунацима окренули због динамничног периода у ком су живели, а који је, како су их они 

разумели, био погодан да се пренесе на позоришну сцену. Иако је приказивање личности 

преднемањићког периода свакако имало утицаја на свест публике о заједничкој прошлости, 

када је реч о овим драмама, то није била основна порука јер се ,,сазнање да је реч о раном 

периоду српске историје може се извести тек на основу листе драмских јунака и неке њихове 

опаске“(Несторовић 2000: 115).  

Ђура Јакшић је почетни импулс за писање своје прве драме добио конкурсом који је 

расписала Матица српска. Сам конкурс је писце ограничио у области теме – требало је 

написати драму са темом из националне историје. Јакшићево образовање није било велико у 

области историје, а и због животних околности приступ значајним историјским изворима му 

је био ограничен, али се слободно може тврдити да је имао довољно знања да изабере неку 

другу тему, познатију публици. Његова ликовна дела показују да био упознат са богатом 

епском традицијом српског народа. Избор текста Косте Николајевића и лика Љубише из њега, 

показује да је у опису Љубишине личности постојало нешто што га је привукло и због чега је 

желео целокупну драму да формира око лика овог јунака. Чињеница да је Јакшић кроз ово 

дело постигао ,,стварање новог типа јунака, па и читавог склопа радње, који неће бити 

ограничен просвјетитељско-предромантичарске и фолклорне традиције“(Иванић 2017: 10), 

као и да ,,национална дидактика не одређује Сеобу Србаља, нити утиче на њену 

вриједност“(Иванић 2017: 10), показала је да Јакшић, одабравши јунака неоптерећеним 

традицијом и довољно непознатог да се избегне очекивање публике, имао слободу да створи 

јунака каквог је желео – у потпуности испуњеног страстима. Када је реч о класификацији и 

одређењу да ли Љубиша припада добрим или лошим владарима, узевши у обзир претпоставку 

да је врли владар онај који на прво место ставља интересе и вредности народа којим влада, као 

и да поседује довољно чврст карактер да етичка начела у која верује и одбрани, јасно је да се 

Љубиша не може сврстати у добре владаре. Љубиша је велики ратник, али посматрано из 

перспективе политичке теорије његов начин владавине је апсолутизам: ,,Што ја хоћу, оно бити 

мора“(Јакшић 1987: 46). Иако постоји скуп поглавара као тело које се може супротставити 

вољи владара, то се не дешава, јер поглавари верују да он ипак никада неће у суштини урадити 

нешто против њихових интереса. Њихово очекивање је утемељено, јер када се постави питање 

повратка у завичајну земљу, што је Љубишина највећа жеља, он пристаје на захтеве својих 

сународника да остане само да се не би пролила крв у рату између оних који желе да оду и 

оних који желе да остану. Романтичарски јунак, какав је Љубиша, као највећу жртву полаже 

љубав, што је део приватног дела његове личности, да би победило оно што мора бити највиша 

вредност с обзиром на положај на коме се налази. Спремност народа да га слепо прати 

заснована је на уверењу да ће он њихове интересе увек поставити испред својих. Јакшић ,,себи 

није постављао питање како ће својим ликовима дати историјску боју, створити од њих људе 

који живе и мисле као људи VI века н. е., а не као његови савременици“(Георгијевић 1951: 
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351), те се не може говорити о њиховој уверљивости као јунака који припадају средњем веку. 

Зато се о Љубиши, који представља првог српског жупана, не може говорити као о моделу 

владара који је Јакшић желео да створи, а на које би се други писци угледали. Напротив, као 

писац романтизма он је желео свог јунака да учини уникатним, у чему је делимично успео, не 

према моделу владавине, већ према јачини осећања која овог јунака испуњавају.  

 Литерарно обликовање владарских фигура из преднемањићког периода показало је да 

су писци изабрали ове историјске личности да би у свом раду могли да имају жељену слободу. 

Пошто је задатак био да се публици представе јунаци јаких карактера и великих страсти, јасно 

је због чега су се сви аутори определили да напишу драме. Циљ није био приказивање 

друштвеног контекста, већ сукоба и интрига у које ови јунаци улазе. Зато се мора одбацити 

идеја да су ови писци дела стварали са идејом да публику подуче о периоду историје који јој 

је био мање познат. Напротив, пошто је ,,породица гарант постојаности и континуитета(..) и 

стоји уместо нације“(Несторовић 2007: 125), јасно је да обликовањем изабраних фигура 

владара писци нису стварали јунаке који су у друштву имали задатак да утичу на представу у 

националној прошлости, већ да пажњу публике усмере на комплексност људске природе.  
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ПОРТРЕТ ВЛАДАРА У ЛИКОВНОЈ УМЕТНОСТИ 

 

 

 

Анализом књижевних дела долази се до уочавања доминантних тема и идеја једне 

епохе. Поређењем са уметничким делима исте културе и епохе може се уочити постојање 

истих идеја у различитим уметностима. Владарска фигура, као фигура која заузима истакнуто 

место у систему уређења једног друштва, није могла а да не остави свој траг и на пољу 

сликарства, графике, скулптуре, фотографије и филма. Иако је у деветнаестом веку ,,намењена 

јавним просторима, трговима, официјелним здањима, скулптура (...) постала омиљени медиј 

владарске пропаганде“(Борозан 2013: 386), тражећи континуитет у визуелном приказивању 

владарског лика за потребе овог истраживања је пре свега акценат стављен на сликарске 

радове, али и графику, као типове уметности који заједно показују континуитет у постојању 

владарске фигуре у српској визуелној уметности од средњег века до данашњих дана.  

Владарски портрет представља владареву телесну представу, који, поред задатка да 

прикаже физичко, материјално биће владара у зависности од историјског периода у коме се 

јавља има задатак да на посматрача пренесе одређени скуп порука. С обзиром на то да је 

доминантна порука владарског портрета политичка, веома је важно у каквом простору се он 

излаже. Ови портрети вековима су се налазили на зидовима верских храмова, али су 

подједнако значајно место заузимали у оквиру државних институција у деветнаестом веку. 

Значајно место су добили и у кућама грађана, било да је реч о салонима, који су били део куће 

намењен јавном животу укућана, или радним собама, које су представљале приватни простор 

људи. 

 

1. Владарски портрети у сакралним објектима - фрескосликарство 

 

 

Најстарији сачувани владарски портрет19 је ктиторски портрет зетског краља Михаила 

Војислављевића у цркви Светог Михаила у Стону. Према истраживањима Светозара 

Радојчића (Радојчић 1997: 11), портрет је настао око 1080. године. Посматрано из савремене 

перспективе, најзначајнија династија је династија Немањића јер се владарски потрети њених 

чланова налазе на зидовима православних храмова од тринаестог века, када су ликови Стефана 

Немање и његових синова осликани на зидовима Студенице, до данашњих дана, што се може 

најрепрезентативније видети на мозаицима у Храму Светог Саве20. Континутет у осликавању 

владарских портрета Немањића траје скоро колико и траје аутокефалност Српске православне 

цркве. Ктиторски портрет краља Михаила значајан је јер помера границу појаве владарских 

портрета 130 година уназад и открива да ова тема у српској култури се јавља скоро кроз 

целокупну историју коју данас перципирамо као историју српског народа.  

Примарна функција постојања владарског портрета је политичка функција. Иако се у 

средњем веку владарски портрет налази у верским храмовима, он и даље задржава своје 

политичко значење. Друштвена улога владарског портрета као уметничког дела близак је 

улози коју је заузимало житије и они се могу посматрати као дела која се узајамно допуњују 

јер ,,док житија највише описују духовни лик владарев, портрети откривају другу, 

материјалну, страну њиховог живота“(Радојчић 1997: 9). Да је владарски портрет био под 

јаким утицајем политичких прилика сведочи то што се ,,у садржини старог српског владарског 

 
19 Важно је напоменути да се не може искључити могућност да су владарски портрети могли постојати и на 

зидовима других објеката осим сакралних, али пошто су сакрални објекти, због своје природе трпели најмање 

промена и били највише очувани, данас представљају једини извор за проучавање владарских портрета тог 

времена. 
20 Храм Светог Саве, као највећи српски православни храм, осликан је почетком двадесет првог века. На 

стубовима у средишњем делу храма налази се мозаици свих владара из породице Немањић, чак и они владари 

који нису светитељи. У цркви која која се налази у крипти Храма Светог Саве, а која је посвећена кнезу Лазару, 

осликани су најзначајнији српски владари, између којих је неколико представника Немањића.   
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портрета често опажају алузије и на политичке прилике“(Радојчић 1997: 9). Ктитори 

средњовековних манастира дуго су били само владари, како због своје политичке моћи, тако 

и због потребних материјалних средстава портебних да се манастир подигне, али и дарује 

одређеним имањем које би обезбедило довољно прихода за људе који живе у њему. Са 

економским јачањем властеле јавља се и потреба њених припадника да подигну своје 

задужбине и сачувају сећање на себе и своју породицу. Сачувани примери ктиторских фресака 

из манастира које су подигли припадници властеле показују да су њихови портрети увек 

сликани испод владарског портрета актуелног владара, чиме се јасно представља политичка 

хијерархија. О веома јаком утицају политичких прилика на средњовековни владарски портрет, 

али и значај политичке поруке коју он преноси, сведочи живопис из манастира Светог Николе 

у Псачи код Криве Паланке у оквиру кога су осликани портретни цара Уроша и Вукашина 

Мрњавчевића јер ,,стотинама година сликали су се Немањићи сами, као једини господари 

српских земаља, а чим се појавио савладар цару, појавила се и његова слика уз царску“(Исто, 

61). Занимљив је начин на који су ови владари приказани – упркос разлици у годинама и 

стварној политичкој моћи, портрет Уроша је већи и визуелно доминира композицијом, чиме 

се на пољу уметничких решења предност даје царској титули.  

Најзначајније композиције које потичу из средњег века, а које су имале јасан задатак да 

представе лозу Немањића јесу групни владарски портрети који су се јављали унутар храмова. 

Живопис у Сопоћанима је посебно значајан јер се ктиторска поворка, која се јављала у 

претходним манастирима, развила ,,у циклус слика, који тек постепеним праћењем појединих 

елемената постаје схватљив“(Радојчић 1997: 23), али који сведочи да је ,,лоза св. Симеона била 

света“(Исто). Донаторска поворка из Сопоћана, која представља уметнички врхунац 

хоризонталног представљања породице, доживеће транформацију у живопису манастира 

Грачаница, када ће се ,,први пут појавити најзанимљивији тип српске историјске слике: лоза 

Немањића“(Исто, 38). Ова значајна композиција владарских портрета и црквених 

великодостојника из породице Немањића биће поновљена на зидовима манастира у Пећи и 

Дечанима.  

Приказивање владарских портета на зидовима манастира већ у средњем веку је довело 

до усложљавања политичке поруке коју је требало пренети посетиоцима. Чланови династије 

Немањић који су били ктитори манастира одредили су да на зидовима храмова које су 

подизали буду осликани они чланови породице који су постали светитељи, не би ли на тај 

начин сведочили да и сами припадају светородној лози. Појава израде владарских портрета 

након смрти владара, која ће остати присутна и до данашњег дана, не може се анализирати, а 

да се не истакне да у тим случајевима портрет не настаје са идејом да представи владара у 

складу са идејама које припадају његовом историјском тренутку, већ са идејама које владају у 

тренутку када се дело израђује. Овакав тип владарског портрета се у српској визуелној 

уметности може дефинисати као историјски владарски портрет. Његова политичка улога је 

актуелна у тренутку када се дело јавља, а представљени владар постаје персонификација 

одређених вредности или идеја у прошлости које је потребно реактуелизовати. Овај начин 

приказивања историјских личности у визуелним уметничким делима може се упоредити и са 

начином на који је нова књижевност приказивала историјске личности.  

Падом српског царства долази до великих промена не само на политичкој, већ и на 

уметничкој сцени. Гашењем свих облика државних институција црква преузима задатак 

очувања идентитета српског народа. Фреске у манастирима, које су некад имале политичку 

функцију, у новонасталим околностима добијају и функцију очувања идентитета, која је веома 

значајна. Црквено сликарство, одређено каноном, није трпило велике промене, те чињеница 

да се у време барока ,,Свети Сава и Симеон све чешће се појављују уместо Богородице и светог 

Јована пред Христовим троном, што илуструју бројне иконе21. Колико је био важан култ 

 
21 Пример из осамнаестог века, барокне стилизације свакако јесте икона Мојсеја Суботића Свети Сава и симеон 

пред Христом, која чини део иконостаса цркве Светог Георгија у Великим Бастајама из 1785. године.  Да је тема 

остала присутна још из времена барока сведочи и чињеница да се на десној страни припрате Храма Светог Саве 

налази иста композиција. 
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двојице оснивача српске државе и цркве види се из тога што скоро није било цркве у којој они 

нису приказани“(Симић 2016: 17). Деветнаести век, као век стварања националне државе, 

уноси и идеју национализма у свет уметности. Уметници својим делима тематизују прошлост 

народа са јасним циљем да својим стваралаштвом посведоче историјско право српског народа 

на самосталну државу. Да постоји разлика између начина преношења идеје о припадности 

српском народу и припадности српској нацији у уметности сведочи и то што се као 

најпопуларнија средњовековна личност издвојио први српски краљ, Стефан Првовенчани. 

Најзначајнији народни светитељ у осамнаестом веку је био Свети Сава, и, мада његова 

популарност у народну није опала, на Карађорђевој застави у Првом српском устанку налазио 

се лик првог српског краља22, као и на троновима у црквама, где потискује лик Светог Николе. 

Циљ није било подсетити српски народ на то да су Срби, већ да су народ са историјским 

правом на самосталну државу. Визуелна репрезентација владара средњег века носи јасну 

државотворну идеју. 

Визуелно представљање владарске фигуре у осамнаестом и деветнаестом веку дубоко 

је одређено традицијом која је формирана и своје врхунце дала у средњем веку. С обзиром на 

то да је међу средњовековним фрескама реч о ,,често јединој лајичкој теми у црквеном 

живопису“(Радојчић 1997: 9), стил којим се израђују владарски портрети није у толикој мери 

одређен традицијом црквеног живописа, те су ,,све нове теденције у стилском развоју старе 

српске уметности осећале се изразитије на портретима него ли на осталим фрескама“(Исто, 

10). Историчари уметности разликују три епохе у средњовековном фрескосликарству, али до 

најзначајније промене стила у целокупном српском фрескосликарству долази у осамнаестом 

веку на територији Хабзбуршке монархије, када Срби, преко руских утицаја, улазе у епоху 

барока. Барок није само променио стил дела са верском тематиком, већ је омогућио да српско 

сликарство започне свој живот, и то, пре свега, кроз грађански портрет. Политичке околности 

српског народа биле су такве да се фигура савременог владара није могла појавити ни у 

књижевности, ни у сликарству, те су на грађанским портретима били приказани они слојеви 

друштва који су имали довољну економску моћ да могу да приуште таква дела. Први српски 

портрети као моделе су имали значајне трговце и официре и њихове породице, али и највише 

црквене представнике. Популарност портрета је била толика да се може тврдити да је сакрално 

сликарство запостављено ,,на рачун грађанског портрета, који постаје основни жанр српског 

сликарства“(Деретић 2005: 87).  

Српске визуелне уметности су, као и књижевност, у времену од пада средњовековне 

државе до подизања Првог српског устанка остале без актуелних политичких владара у 

српским заједницима, који би могли да буду приказани у уметничким делима. Као и 

књижевност, и визуелне уметности се у овом периоду окрећу народној историји и 

средњовековним владарима, те се сваки владарски портрет овог периода мора одредити као 

историјски владарски портрет. Ова дела и даље имају значајну улогу у преношењу одређених 

политичких порука.  

Значајна дистинкција међу владарским портретима јавља се у осамнаестом веку. О 

средњовековним владарским портретима као целини може се лако говорити уз одређена 

уопштавања пре свега јер је реч о портретима који се јављају само у сакралним просторима, и 

самим тим, превелике разлике у њиховој стилизацији у оквиру исте епохе нису биле могуће. 

Простор у коме се фреска јавља је тај који умногоме ограничава слободу уметника. У 

осамнаестом веку традиција приказивања владарских портрета у манастирима и црквама се 

наставља и она ће трајати кроз цео деветнаести век. Ипак, појава графике у српској култури, а 

посебно у периоду када је дрворез замењен бакрорезом, довео је до суштинских промена у 

начину на који владарски портрет живи у једном друштву. Бакрорез је у осамнаестом веку 

представљао технику која је графике чинила нешто јефтинијим, те су оне постале доступне 

грађанском слоју друштва. Лакше умножавање уметничких дела довело је до тога да 

владарски портрет излази из скаралног простора и добија важну улогу у политичком животу. 

 
22 Ову заставу израдио је Стефан Гавриловић, Србин из Сремских Карловаца. Он је 1804. године послао две такве 

заставе у Србију.  
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Велики значај средњовековног сликарства у периоду турске окупације за очување 

сећања народа на заједничку прошлост утицао је и на очување оригиналних владарских 

портрета у средњовековним манастирима. Фреске светитеља чији је култ био жив у народу 

чешће су ,,обнављане“, односно најчешће је на нестручан начин покушавана њихова 

рестаурација, што је у највећем броју случајева доводило до трајног оштећења оригиналног 

портрета. Зато данас није сачуван ниједан портрет Стефана Немање који је настао током или 

веома брзо након жупанове смрти, иако је постојало неколико портрета, од којих је свакако 

најзначајнији био ктиторки портрет у храму Успења Богородице у Студеници. Осим портета 

Стефана Немање, нестручној рестаурацији најчешће су били изложени портрети Стефана 

Дечанског и кнеза Лазара. На територијама које су Турци окупирали ,,све се углавном сводило 

на сликање иконостаса или њихове поправке, (...) понављани су познати и признати узори 

упорно“(Симић 1972: 9), при чему је резултат био да се ,,квалитет сликарства временом сводио 

на занатство са све мањом уметничком вредношћу“(Исто). С друге стране, на територији 

Хабзбуршке монархије новонасељено становништво, изложено процесима унијаћења, имало 

је потребу да брзо изгради цркве и манастире. Велики број новоизграђених храмова 

проузроковао је потребу за осликавањем великог броја иконостаса. Први уметници који су 

израђивали ове иконостасе били су зографи. Они су задржавали начин рада који је постојао у 

средњем веку, али су га делимично изменили јер ,,нису сликали за племиће и црквене 

великодостојнике већ за грађане, занатлије и сеоски живаљ“(Давидов 2006: 53), те су њихове 

иконе биле ,,колористички свежије и смелије, са више маште и смисла за декоративне односе 

боја и шара“(Исто, 52). Ипак, у осамнаестом веку ће доћи до великог мешања цркве у питање 

којим стилом ће бити израђене иконе, те је ,,године 1743. почео драстичан обрачун црквене 

хијерархије са непознатим иконописцима“(Давидов 2006: 55). Патријарховом одлуком да се 

забрини рад иконописцима који у раду нису користили барокни стил, довело је до тога да се 

,,српска православна црква званично одрекла сликарства последњих иконописаца, у чијем 

сликарству се ипак осећао дух традиције, дајући предност барокном религиозном 

сликарству“(Исто). Црква у овом периоду почиње да дела на два фронта - прихвативши барок 

у црквеном сликарству, она користи бакрорез и барокна стилска решења у стварању дела која 

се пласирају широкој јавности ван сакралних простора.  

Цркве које су саграђене у осамнаестом веку у свом живопису од елемената народног 

идентитета имале су средњовековне српске светитеље, пре свега Светог Симеона и Светог 

Саву. Ктиторски портрети нису своје место пронашли у овом периоду већ ,,сликане ликове 

ктитора све више почињу да замењују видно истакнути натписи, обично постављени на улазу 

у цркву, у којима се наводе имена оних чијим је средствима и трудом храм подигнут или 

живописан“(Микић 2003: 67). 

Српска црква је почетак деветнаестог века дочекала разједињена. Након укидања Пећке 

патријаршије 1766. године, Цариградска патријаршија је преузела надлежност над оним делом 

српског народа који је био покорен од стране Турака. Више свештенство чинили су грчки 

свештеници, што је изазвало удаљавање народа од виших представника цркве. Са друге стране 

Дунава и Саве, на територији Хабзбуршке монархије, Карловачка митрополија је још за време 

постојања Пећке патријаршије трпела јак притисак да буде потпуно аутономна у својиим 

одлукама у односу на матичну патријаршију. Када је Хабзбуршка монархија 1789. године 

освојила Београд, Двор је изричито забранио да дође до спајања између Карловачке 

митрополије и Београдске митрополије, желећи да на тај начин српску заједницу на својој 

територији учини што више фрагментарном. Деветнаести век зато у историји Српске 

православне цркве представља век борбе за повратак самосталности на територији Отоманске 

империје, који ће остварити тек 1879. године, након што је Краљевина Србија добила своју 

самосталност. Збор бурног историјског периода, црква је веома пажљиво чувала своје 

традиције, посебно оне које сведоче о њеној самосталности и дуготрајности. Утицај 

средњовековне традиције на црквено сликарство је утолико значајније јер је ,,српска црква 

утемељена у овом периоду као и да највећи број њених светитеља потиче из овог 

доба“(Макуљевић 2003: 195). Анализирати црквено сликарство и архитектуру у деветнаестом 
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веку није могуће без осврта на утицај и контролу коју је преко разних институција држава 

остварила над овим питањима. Изазовни историјски догађаји који су се одиграли у првој 

половини деветеанестог века поставили су задатак цркви да међу народом што више подстиче 

национални дух, те је ,,једна од најзначајнијих активности покренутих у оквиру обнове 

одржавања култова српских средњовековних светитеља била израда нових кивота и 

декорисање црквених ентеријера“(Исто, 197).  

У првој половини деветнаестог века започето је са обнављањем манастира, али важно 

је истаћи да ,,од времена Првог српског устанка српски владари су активно учествовали у 

подизању, украшавању, обнављању и даривању православних храмова и 

манастиру“(Макуљевић 2007: 14). Карађорђе је још за време устанка обновио цркву у Тополи, 

а Милош је за време своје владавине обновио велики број цркава и манастира. Повратком 

владара на политичку сцену одмах је пробуђена некадашња традиција да српски владари 

помажу цркву. Друга половина деветнаестог века довела до нових изазова. Ојачана Србија 

почела је да води активну политику да на територијама које су још увек биле окупиране и 

помоћу цркве радила на томе да пробуди и очува национално осећање код српског 

становништва. Политички циљ оваквих поступака је био јасан – требало је указати на 

континуитет постојања српског народа на окупираном простору, чиме се пружао легитимитет 

настојањима државе да те територије ослободи. Турска администрација је покушавала да 

контролише црквени утицај, али, након ослобођења територија, државне институције су са 

великом пажњом приступиле верском питању у новоослобођеним територијама23. Црквено 

сликарство је имало ,,атрактивно дејство на посетиоца коме је српска историја, приказана кроз 

националне светитеље и најзначајније догађаје, визуелно презентована и вербално истицана 

приликом беседа на богуслужењима“(Исто, 76). Од српских националних светитеља 

наважније место, наравно, су добили владарски портрети.  

Ненад Макуљевић у својој монографији Црквена уметност у Краљевини Србији (1882-

1914) посебну пажњу је посветио питању односа који су црква и држава имали у овом периоду. 

Црквено сликарство и архитектура су се нашли по потпуном контролом државе. Ова контрола 

је била остварена преко Министраства просвете и црквених послова, које је одобравало 

новчана средства за изградњу и осликавање храмова након увида у предложена решења. 

Уколико би се одступило од планова, Министарство је изградњу могло лако да заустави 

обустављањем исплате новца. Овај степен контроле државних инстутуција негативно се 

одразио на квалитет у сликарству јер су слабији уметници давали повољније понуде. Ипак, 

најзначајаније уметничко питање у које се држава као институција умешала, како Макуљевић 

то показује у свом истраживању, јесте питање стила којим ће се градити цркве и бити осликане. 

Кнез Михаило Обреновић је започео са заступањем српско-византијског стила у црквеној 

архитектури, а његове идеје је преузео и краљ Милан, који је овај стил наметао кроз државне 

институције. Особине овог стила дефинисане су крајем деветнаестог века, а као узор је 

послужила црква Лазарица у Крушевцу. Да је усвајање националног стила било питање 

идентитета, а не само политике, сведочи и чињеница да је краљ Петар наставио да пружа 

подршку његовој примени у црквеној архитектури, па је чак и одредио да се у овом стилу 

изгради задужбина на Опленцу. Ипак, одлуком да се на врачарском платоу изгради храм 

посвећен Светом Сави пред домаће уметнике је постављен велики изазов – требало је 

осмислити објекат који је био неупоредиво већи од свих средњовековних храмова. Решења за 

овако велики подухват нису се могла наћи у традицији, те су одређени елементи стила морали 

бити модренизовани. На овај начин је дошло до редефинисања српско-византијског стила, што 

,,представља једну од најзначајнијих појава у црквеној архитектури Србије у XIX 

веку“(Макуљевић 2007: 240). Кључну улогу у његовом формирању и ширењу одиграли су 

 
23 Ненад Макуљевић у свом истраживању питања значаја црквеног сликаства у новоослобођеним територијама 

посебно истиче катедралну цркву у Неготину. Њу су осликали Стева и Поклесија Тодоровић. Црквом доминирају 

,,репертоар српских светитеља и композиција из националне историје изведени у монуметналним 

димензијама“(Макуљевић 2007: 76). 
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српски владари друге половине деветнаестог и прве половине двадесетог века јер су 

препознали потенцијал који имају верски објекти у ширењу националних идеја.  

 Ма колики био утицај владара деветнаестог века на архитектуру цркава или 

националне теме које ће бити приказане у храмовима, црква јесте задржала пун ауторитет при 

доношењу одлуке да ли ће савремени владари пронаћи своје место међу националним 

светитељима. Пошто ,,ниједан српски владар током 19. века није био канонизован, што је 

основна претпоставка за осликавање појединог лика у црквама“(Борозан 2013: 317), црква је 

са правом могла да инсистира да за портрете актуелних владара нема места међу националним 

светитељима. Изузетака је, наравно, било. Како наводи Борозан у свом истраживању(Борозан 

2013: 317-331), до доласка митрополита Михаила владарски портрети актуелних владара су 

проналазили своје мсето у црквама. Митрополит је забранио ову праксу, чак је наредио да се 

прекрече портрети њега и кнеза Милоша који су били насликани у манастирској цркви Свете 

Петке код Параћина. Борозан посебно истиче популарност коју је кнез Михаило добио након 

своје смрти у народу. У жељи да учврсте легитимитет владавине династије Обреновић, 

посебно што је нови кнез био малолетан, двор је почео предано да ради на формирању култа 

кнеза Михаила у народу. Ту праксу су наставили и краљ Милан и краљ Александар Обреновић, 

тако да не чуди да је крајем деветнаестог века у Књажевачкој цркви Милисав Марковић 

осликао портрет кнеза Михаила. Портрет је осмишљен као ,,стојећа фигуру у уобичајној 

светитељској форми с нимбом око главе“, чиме се ,,експлицитно сугерише да је почивши кнез 

изображен као светитељ“(Исто, 331). Овај потрет показује да је у делу народа, али и 

свештенства, култ овог владара био веома жив, мада није успео да опстане.  

Последњи владарски портрет који затвара кратку историју владарског портрета у 

сакралним објектима до почетка двадесетог века је ктиторска композиција која је осликана у 

цркви на Опленцу. Овај ктиторски портрет је традиционалан на више начина – начином на 

који је осмишљена композиција, стилизацијом ликова, као и тиме што је урађен у мозаику. 

Угледање на средњовековну традицију на пољу архитектуре пратило је и угледање у области 

сликарства. Портрет последњег краља Краљевине Србије подсећа на сличне ктиторске 

композиције које су се могле видети у манастирима које су подизали Немањићи. Од 

владарског портрета Михаила Војислављевића у цркви Светог Михаила у Стону до портрета 

краља Петра прошло је нешто више од осам векова, током којих је очувана традиција 

осликавања владарских портрета у српским православим храмовима. Ови портрети током 

времена су преносили политичку, народну и националну поруку, при чему велики број порука 

које је требало послати није успело да поништи њихову естетску вредност.  

 

2. Историјски владарски портрет 

 

Грађански портрет који је у српској култури започео живот у осамнаестом веку није 

имао допринос у стварању владарског портрета. У осамнаестом веку кључни подстицај је 

дошао од представника цркве. Схвативиши да ограничења владарских портрета у оквиру 

сакралног простора, српска црква се окренула новим техникама, пре свега бакрорезу, не би ли 

на тај начин ефикасније наступила на пољу очувања идентитета свог народа. Актуелизација 

прошлости у осамнаестом веку имала је кључну улогу јер ,,за човека XVIII века прошлост је 

добијала пун смисао кад је могла да буде у функцији остварења неких актуелних 

циљева“(Симић 2016: 11). С обзиром на политичке, али и верске околности, постојала је 

реална потреба да се ,,помоћу графике саопштава савремена политичка Карловачке 

митрополије“(Давидов 2006: 60). Бакрорез је за овај задатак био јефтинији у односу на слике 

које су израђене уљима јер је у односу на њих био неупоредиво повољнији, чиме је постао 

медиј који је намењен ширим слојевима друштва. Његов утицај је био утолико већи јер су 

графике могле наћи своје место и у приватном простору имућних грађана. Увидевши домете 

ове технике, како на пољу приступачности људима, тако и на пољу тема, патријарх Арсеније 

IV је дела урађана бакрорезом препознао као погодно средство за учвршћивање православља 

код припадника српског народа, али циљ није био пропагирати православље ,,само као 
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религиозно осећање већ, пре свега, као национално-политичко уверење“(Давидов 2006: 48). 

Из тог разлога је подстакао Жефаровића да уради први српски бакрорез, Свети Сава са 

српским светитељима дома Немањина, а затим и утицао да се изради и објави 

Стематографија. Ова два дела играла су кључну улогу у осамнаестом веку. Стематографија 

је имала изузетно велики утицај и коришћена је као ,,читав пропагандни арсенал“(Исто, 49). 

Њена појава је код народа ,,потиснула у други план религиозну молитвеничку руску 

литературу и постала је најомиљенија лектира српског народа“(Исто, 51). Популарност овог 

дела опстајала је упркос протеку времена, чему сведочи и да је у време Првог српског устанка 

ова књига, која је раније одобрена од двора, доспела на списак забрањених књига јер ,су 

,Жефаровићеви средњовековни владари сметали су аустријским властима, који су ову књигу 

забраниле под претњом смртне казне“(Исто, 19). Графике средњовековних владара, које су 

биле најмасовније у осамнаестом веку, односно народна прошлост коју су оне представљале 

за човека тог времена ,,добијају пуни смисао када је прошлост[додала ТЉ.] могла да буде у 

функцији остварења неких актуелних циљева“( Симић 2016: 11).  

Друго дело, поред Жефаровићеве Стематографије, које је имало изузетан утицај у 

осамнаестом, али и деветнаестом веку јесте Историја Јована Рајића. Ова књига је значајна за 

проучавање визуелног представљања владара у осамнаестом веку јер су у њој први пут 

приказани српски владари без ореола око главе24, чиме су симболички приказани као 

,,световна лица, а њихово деловање се тумачи као етички пример јавног морала, пре свега 

жртвовања за род и отечство“(Тимотијевић 2012: 56). Вредновање поступака владара из 

перспективе етике помогло је у успостављању новог погледа на политику, што ће бити разлог 

да Историја ,,у потоњим деценијама постане најчитанија историографска књига, стекавши 

статус српске патриотске Библије“(Исто). Када је реч о самим портретима владара, познато је 

да је оригиналне графике у овом делу израдио Јаков Орфелин, али да сами портрети нису били 

оригинална решења јер ,,у жељи да српски владари у Историји делују световно и 

западноевропски нађено је решење да се узму страни предлошци, изгледа из једне збирке 

бакрорезних ликова франачких владара, која се чувала у Митрополијској 

библиотеци“(Давидов 2006: 235). Померање акцента са светитељског на политички и 

карактерни аспкет личности био је у складу са епохом просветитељства, која је имала 

,,амбивалантан однос према средњем веку – глорификаторски али и критички“(Грбић 2016: 

62), што је посебно дошло ,,до изражаја у стваралаштву Јована Рајића“(Исто).  

Утицај бакрорезних радова није био само на пољу слања актуелне политичке поруке. 

Уметници каснијих епоха су инспирацију налазили у овим радовима. Христифор Жефаровић 

је израдио у својој Стематографији графику на којој је приказан цар Душан окружен 

штитовима који представљају све земље или области којима је он владао. Неколико година 

касније је већ Јов Василијевич ово дело израдио као слику, а исти мотив ће бити више пута 

поновљен и током деветнаестог века.  

Историјски владарски портрет у осамнаестом веку, који је напустио сакрални простор 

и постао намењен широј популацији, био је неопходан корак у развоју владарског портрета да 

би се у деветнаестом веку појавио портрет актуелног владара. Коришћење графике као 

пропагандног средства биће још масовније у деветнаестом веку. Уколико се посматра начин 

 
24 Живопис у Сопоћанима садржи неколико портрета краља Уроша I, који су морали бити рађени и током његовог 

живота. Они су значајни у историји развоја владарског портрета у српском средњовековном фрескосликарству 

по томе што се око главе владара, који је још увек жив, слика се са ореолом. Ореол је у претходном периоду 

означавао светитеља, али од живописа Сопоћана слика се око главе српских владара, па чак и цара Душана, 

најпознатијег Немањића који није постао светитељ. Ово се може видети на његовом портрету у манастиру 

Лесново, који ,,спада у најмонументалније слике владара у старој српској уметности“(Радојчић 1997: 56). 

Занимљив је начин визуелног представљања краља Уроша I у Храму Светог Саве. У оквиру овог храма налазе се 

два портрета овог српског средњовековног краља – један се налази на стубу у централном делу храма, у коме су 

осликани сви владари династије Немањић, а други је израђен у Цркви Светом кнезу Лазару, где су осликани 

значајнији владари. Проблем је у томе што на другом поменутом портрету стоји написано ,,Св Урош Први“, док 

на стубу у Храму поменута његова титула, али није написано да је краљ Урош свети, што он и није. Ова грешка 

показује колико је јака идеја о томе да су сви Немањићи који су владали, осим цара Душана, светитељи.  
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на који је фигура српског владара пронашла своје место у српској књижевности, може се лако 

повући паралела са визуелним медијима. Прва српска драма је као главне јунаке на књижевну 

сцену осамнаестог века извела оне средњовеквне владаре чији је култ био најприсутнији у 

народу, али и цркви. Она одређене Немањиће ставља у први план и дефинише их као истакнуте 

чланове традиције. Исти владари су своје место пронашли и међу владарским портретима 

деветнаестог века. Овај процес је веома значајан, јер док су уметници своје делање усмерили 

на актуелне политичке поруке које је требало послати тадашњој публици, изостала је свест код 

аутора да је осамнаести век, заједно са деветнаестим веком, био доба формирања канона који 

ће данас представљати суштину традиције српског народа.  

Историјски владарски портрет је имао значајну улогу у деветнаестом веку. Као и 

претходном периоду, и овог пута је имао јасну политичку, али и додатну, националну улогу. 

Литографија, која је заменила бакрорез, као још јефтинији медиј, владарски портрет чини 

доступним скоро сваком становнику. Улога средњовековних владара у деветнаестом веку била 

је значајна у формирању српске културе, али и политике овог времена, посебно јер је 

,,уобличавање српске монархије у XIX веку почивало је на модерној реинтерпретацији 

средњовековног наслеђа“(Борозан 2016: 71).Садржај средњовековне културе и историје није 

био препуштен слободном тумачењу, већ је кроз државне институције манипулисан, најчешће 

са циљем да се њиме обезбеди легитимност српске државности, али и тадашњих династија. 

Познато је да је ,,кнез Милош недостатак породичне генеалогије надомешћивао типолошким 

изједначавањем са митском лозом Немањића“(Исто, 74) тиме што је у оквиру свог дома, који 

је имао и улогу двора, у просторијама у којима је примао посетиоце изложио низ слика 

Немањића. Сличну функцију је током прославе педесетогодишњице од подизања Другог 

српског устанка имао ,,транспарент са коњичким портретом кнеза Милоша у тренутку када га 

цар Душан крунише пред окупљеним народом“(Исто, 78). Милош Тимотијевић у свом 

истраживању начина на који је средњовековна историја била доживљена у деветнаестом веку 

(види у Тимотијевић 2012) време владавине цара Душана препознаје као врхунац ,,златног 

доба средњовековне славе“(Исто, 59). Приказивањем кнеза Милоша као наследника Душанове 

круне публици је пренета порука да исте оне вредности које су красиле Душана, и које су 

довеле до најславнијег времена у српској историји, сада се морају препознати и у Милошу. 

Колико је цар Душан имао значајно место у свести народа, сведочи и симболичко приказивање 

уласка краља Петра у Скопље 1912. године по завршетку балканских ратова. У част тог 

догађаја штампана је разгледница која је подељена народу. Њоме је требало послати поруку 

народу да освајање Скопља није пуки ратни успех, већ симболички повратак у средњовековну 

престоницу, чиме се повлачи паралела између успешности владавине Душана са Петровом 

владавином. Да је време након Првог светског рата епоха која се идеолошки разликује од 

година пре рата показује слика коју је израдио Урош Предић 1934. године. На њој је приказан 

краљ Александар Карађорђевић, кога благосиља Свети Сава, док их посматра 

престолонаследник Петар II. За разлику од својих предака, који су били приказани уз 

најуспешнијег владара у српској историји, краља Александра благосиља Свети Сава, који 

представља заштитника српске цркве, али и културе. Пошто 1934. године српска држава није 

била могућа, нити популарна међу већим делом интелигенције, не чуди да у овој ситуацији 

благослов долази од Светог Саве, а не цара Душана. Ипак, веза између савремених владара и 

Немањића не престаје, чак ни када је реч о краљу који је укинуо самосталност српске државе.  

Историјски владарски портрети су у деветнаестом веку значајно место заузели у 

литографијама, посебно када је реч о владарима из породице Немањића. Најпознатије и 

уметнички најуспешније израдио је Атанас Јовановић у оквиру свог капиталног дела 

Споменици србски. У четири свеске, колико је Јовановић успео да објави, издати су портрети 

следећих владара Немањића: Стефана Немање, Стефана Првовенчаног, Милутина и Стефана 

Дечанског. Ови владари нису представљени као светитељи, већ као упечатљиви, моћни 

световни владари. Постоји низ владарских портрета које Јовановић није успео да објави. Његов 

циљ је био да ,,рецепцију средњовековне традиције стави у службу идеје о митском златном 

добу и доведе у директну везу са нововековном идејом његове обнове“(Ванушић 2017: 97), 
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при чему је јавност имала прилику да поседује портрете владара које су гледали као јунаке у 

позоришним представама. 

 

3. Портрет актуелног владара 

 

У деветнаестом веку долази до обнове портрета актуелног владара. Овим термином се 

означава онај портрет који настаје за живота једног владара, најчешће током његове владавине 

или у времену када се бори да поврати своју власт. Портрет актуелног владара, који у српској 

култури није постојао још од средњег века, а није познато ни да је тад постојао ван цркве, 

постао је поново актуелан са појавом савремених владара. Појавом грађанског портрета у 

осамнаестом веку средина је била спремна за дела посвећена овој теми јер ,,почетком XIX века 

и током прве половине века, портретско сликарство доживљава у правом смислу те речи свој 

процват – портрет је безмало ушао у све средине, у сваку кућу“(Симић 1972: 14).  

Први портрет српског владара деветнаестог века је портрет вожда Карађорђа који је 

насликао Владимир Боровиковски 1816. године25. Чињеница да први портрет актуелног 

владара ради страни сликар омогућава да се повуче паралела са стварањем драме, када прву 

српску драму пише Рус Емануел Козачински. Иако је странац писао Траедокомедију, она се са 

пуним правом сматра српском драмом јер је реч о делу настало у српској средини, написано 

је на српском језику и тематика коју обрађује баштини традицију српског народа. Насупрот 

томе, Владимир Бориковски, аутор Карађорђевог портрета, припадник је руске културе и 

стварао је у руској средини. Чак ни потенцијал за настанак портрета није дошао из српске 

средине већ се сматра, како наводи Љиљана Симић (Симић 1959: 143-148), да је руски цар 

Александар тражио од сликара да портрет изради када се Карађорђе налазио у Санкт 

Петербургу. Стил којим је слика насликана ни на који начин није специфичан да би био 

пресудан у одређењу портрета као дела српске културе. Једино што је српско је национална 

припадност модела, а то је недовољно да се сам портрет одреди као први српски портрет 

актуелног владара. Титула ће припасти оригиналним портретима Милоша Обреновића које је 

насликао Павле Ђурковић. Лако је уочити да су сви ови портрети сликани са јасном идејом да 

пошаљу политичку поруку гледаоцима. Кнез Милош насликан на једном портрету са 

турбаном, чиме се указује на ,,изједначење владарског кода са османским како би се 

визуелизовао стари, већ вековни манифестациони дискурс величајности османских 

великаша“(Борозан 2013: 25). С друге стране, портрет са црвеним фесом, који настаје исте 

године, истиче самосталност кнеза Милоша у односу на Османску власт. Политички утицај 

ових уметничких дела није могао имати велики утицај на ширу јавност јер се сви ови портрети 

излажу у оквиру двора, коме је само одређени круг људи имао приступ.  

Политички догађај који је значајно утицао на даљи развој владарског портрета је смена 

династија на челу Кнежевине Србије која се одиграла 1842. године. Она је за последицу имала 

јачање бирократског апарата, који је, преко новоформираних државних институција, вршио 

јак утицај на културу. Државне институције су одговориле на потребу културе и државе да се 

уобличи званична култура, која би имала важан друштвени задатак: 
,,Главна сврха тако конституисане званичне репрезентативне културе било је остваривање 

политичке легитимности и културне интеграције свих друштвених слојева, али и остваривање 

грађанске лојалности и солидарности појединца кроз поистовећивање с владарем и владајућим 

системом. У старим монархијама, с врховном влашћу утемељеном на учењу о њиховом небеском 

 
25 Постојали су и ранији портрети Карађорђа који су настали пре слике коју је израдио Боровиковски, а које 

прецизно наводи Алекса Ивић  Ипак, сви ови портрети не само да уметнички у многоме заостају за сликом 

Бориковског, већ је реч о потретима који нису остварили утицај, нити су били доступни широкој јавности. 

Пример је бакрорез Карађорђевог лика са ловоревим венцем око главе који је 1807. године био штампан у оквиру 

православног календара који је штампала Будимска универзитетска типографија, али који је због политике Беча 

био откупљен у целини од стране двора и затим уништен. Осим тога, значај портрета Бориковског је у томе што 

је он постао канонски портрет Карађорђа, који је већ у деветнаестом веку био копиран од стране домаћих сликара, 

првенствено Јована Поповића и Уроша Кнежевића, при чему је Кнежевић израдио неколико реплика, које су 

имале велики значај у српској култури за обликовање визуелне представе Карађорђа.  
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пореклу, питања лојалности и поистовећивања просечних поданика са владарем нису ни била 

постављана, пошто их је обезбеђивао династички легитимитет, божанско рукоположење, историјско 

право и континуитет владавине, а потврђивана су снагом вере и непроменљиве друштвене 

хијерархије“(Тимотијевић 2012: 25). 

Владари који су се нашли на челу Србије у деветнаестом веку, због промене у 

политичкој мисли која је настала у претходном периоду, извор легитимитета своје владавине 

нису могли потражити у традиционалним решењима, већ само у спремности народа да их на 

власти подржи, те је зато било потребно континуирано вршити пропаганду и код поданика 

оданост народу и држави поистоветити са оданошћу владару. Са овако важним задатком, 

владарски портрети не само да су имали улогу пропагандног материјала, већ су почели да се 

користе у јавним догађајима као супституција самог владара када он не би могао да 

присуствује. Осим што су владарски портрети излагани на јавним прославама или у 

судницама, познато је да су они били толико значајни да су чак у кључним историјским 

тренуцима могли да замене присутност владара. Након Светоандрејске скупштине и избора да 

се кнез Милош врати у Србију, како наводи Иван Борозан (Борозан 2013: 53-56), пошто се кнез 

налазио у иностранству, народ је присутност новоизабраног кнеза и смену династија 

симболички потврдио тако што је на улице изнео његове портрете. 

Друга владавина кнеза Михаила је изузетно значајна за обликовање владарског 

портрета. Уколико се уметност посматра кроз периоде владања одређених владара, може се 

тврдити да друга владавина кнеза Михаила представља последњу епоху у којој је владарски 

портрет у јавном простору у потпуности био обликован од стране двора. Начин на који ће кнез 

бити представљен својим поданицима био је под контролом самог кнеза, и, по његовој 

дозволи, Анастаса Јовановића. Јовановић је у периоду од 1840. до 1868. године имао потпуну 

контролу над обликовањем јавне слике чланова породице Обреновић. Највише његових дела 

израђено је у литографији, а широка интересовања током студија учинила га једним од 

пионира фотографије у Србији. Осим тога, познао је да је израдио нацрте по којима су урађене 

прве медаље у Кнежевини, као и да је организовао низ прослава, од којих је најзначајнија 

прослава педесетогодишњице Другог српског устанка. Ипак, и поред огромних значаја за 

српску културу деветнаестог века, његова литографска дела га чине једним од најзначајнијих 

људи у целокупној визуелној уметности деветнаестог века. Специфичан однос који је постојао 

између Јовановића и кнеза Михаила, при чему је Јовановић заузимао позицију управника 

двора, али и блиског пријатеља кнеза, довело је до јаких политичких последица јер је 

Јовановић ,,произвео сложени корпус представа кнеза Михаила на основу којег је владар у 

великој мери уобличен као иконичка фигура и меморијска јединица у колективном сећању 

нације“(Борозан 2017: 88). Низ литографија на којима је приказан кнез Михаило, било да је 

реч о изузетној литографији из 1848. године26 на којој је кнез приказан у традиционалном 

оделу са фесом, или да је реч о онима на којима је приказан у европском грађанском оделу, 

имале су задатак да у свести поданика обликују различите представе о владару, односно да 

представе богатство кнежеве личности. Колико је снажна била пропаганда коју је Јовановић 

вршио преко визуелних медија и који је својим радом ,,редефинисао старе владарске структуре 

и иконографске особености, сместивши их у савремени медијски систем репрезентације 

власти и монархије“(Борозан 2017: 70), показује његово дело из 1852. године. Он је нацртао 

скицу Генеалогија лозе Обреновића по узору на средњовековне лозе Немањића израђених у 

фрескосликарству. Посебно је значајан политички тренутак у коме ово дело настаје. 

Обреновићи нису били на власти и налазили су се ван граница Србије, те је помоћу овог и 

сличних дела требало у народу очувати сећање на протеране кнежеве и њихово право да се 

боре за повратак на престо Кнежевине.  

Деветнаестовековна литографија у Србији је била популаран тип графике, али 

,,литографисани владарев лик почивао на истоветним правилима декорума која су важила у 

сликовном медију“(Борозан 2013: 527). Иако је реч о две изузетно другачије технике, може се 

 
26 У овој анализи с разлогом је истакнута литографија са фесом из 1848, а не она без феса из 1842. године јер је 

она каснија имала снажнију политичку поруку.  
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рећи да су одређени уметнички изазови, као што су начин постављања фигуре или коришћење 

осветљења, били решени на исти начин. Анализом деветнаестовековних владарских портрета 

израђених у техници литографије јасно је да је политичка улога ових уметничких дела била не 

само присутна, већ и примарна. Свака одлука у вези са начином на који се одређени портрет 

израђује, доносила се у складу са томе какву ће рекацију изазвати код публике. Ипак, 

погрешно би било ове графике прогласити ангажованом уметношћу и тиме им одузети сваку 

вредност, напротив, нека дела Анастаса Јовановића су својом уметничком вредношћу добила 

кључну улогу у развоју графике у српској уметности.  

Владавина кнеза, а касније и краља Милана, веома је интересантна у анализи визуелне 

репрезентације владара јер доноси велике промене у односу на начин на који је био 

представљен кнез Михаило. Јачање политичке моћи странака на територији Кнежежевине 

Србије довело је до формирања и великог броја листова који су, у зависности од политичке 

ситуације, у одређеном временском периоду представљали гласила опозиције. Могућност да 

се различите групе људи директно обрате народним масама довела је до веће критике не само 

других политичких партија и њихових истакнутих представника, већ и самог владара. На пољу 

књижевности репрезентативна је поезија коју је писао Јован Јовановић Змај, који је кроз своје 

сатиричне песме позицију владара као врлог појединца који стално ради у народном интересу 

проблематизовао. Када је реч о визуелној уметности и владарском портрету, ,,штампани 

медији постали су средство династичке агитације, али и основни медиј у ширењу негативне 

слике о владарима“(Борозан 2013: 562). Цензура је имала веома велику улогу у контроли 

садржаја који су објављивале новине. Устав из 1869. године је довео до укидања цензуре, али 

је њиме уведена ,,кривична одговорност писца, уредника, издавача и штампара за сваки 

неподобни елеменат у садржају штампаних дела“(Тимотијевић 2012: 34), што се и уклапа са 

трендом да штампа постаје слободнија у опхођењу са владаревим ликом, мада је баш та 

слобода често уметнике и уреднике новина коштала слободе. Укидањем цензуре у штампи су 

се појавили цртежи који актуелног владара показују у непримерној ситуацији или му се 

додељују надимци, који су често били и погрдни. Ивана Иконић у својој докторској 

дисертацији, бавећи се проучавањем Српске хумористичко-сатиричке периодике друге 

половине XIX и почетка XX века, наводи да је у штампи краљ Милан помињан под именима: 

гроф од Такова, гроф од Макова, гроф од Монакова, таковски шакал, сатански створ, јазбина 

српских зала, генералисимус Милан, Дон Милутино, Хаџија, Стари гошподар, трбушина 

(Иконић 2015: 44). Говорити о карикатури у новинама деветнаестог века обавезује на разговор 

о тексту јер је ,,карикатура као ликовни елемент оновремене штампе обевзно поседовала и 

текстуалне делове, те се не може говорити о чисто илустративној функцији карикатуре“(Исто, 

32). Предност карикатуре огледала се у томе што ,,проблематични догађаји, сувише деликатни 

чак и опасни да би се тек тако ,,прочешљавали“ у текстуалним рубрикама, уредничком 

сналажљивошћу и новинарском довитљивошћу били премештени у ликовне прилоге, јер су их 

уметници сматрали сигурнијом зоном новина“(Исто, 35). Када је реч о домаћој штампи и 

представљању владара у њој, начин представљања умногоме је зависио од политичке 

припадности уредника или власника часописа. При приказивању актуелних догађаја владар би 

био приказан позитивно или негативно у складу са тим колико су његове одлуке у самом 

догађају биле у складу са политиком часописа у коме се карикатура јавља. Листови који су се 

на сатирични начин односили према стварности су у другој половини деветнаестог века 

посебно место дали краљу Милану Обреновићу и његовом наследнику Александру. Познато 

је да су краљ Милан и краљица Наталија својим бурним односом и скандалима које су правили 

у земљи били главни јунаци европских карикатура. Ситуација у Србији била нешто умеренија. 

Најчешћој критици је био подвргнут краљ Милан. У листу Врач погађач од октобра 1899. 

године објављена је карикатура под називом ,,Мало пародије на Јовановићеву слику Деда учи 

свог унука мачевању“, при чему је због свог апсолутизма порузи изложен краљ Милан, који 

истом начину владања подучава и свог сина. На слици, поред њих, приказани су и Владан 

Ђорђевић, Никола Пашић и Пера Тодоровић, који са одобравањем посматрају такво понашање 

краља. Да приватни живот краља није био поштеђен јавној критици, говори и чињеница да је 
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на слици приказана и краљева љубавница Артемиза Христић и син кога је родила из ванбрачне 

везе са Миланом. Сличне карикатуре, у којима су критиковане одлуке или понашање краља, 

нашле су се и у неким од осталих хумористичко-сатиричких часописа тог времена, као што су 

Геџа, Бич и Стармали. Важно је напоменути да, иако су се са великом дозом критичности 

опходили према политичким догађајима у земљи и одлукама и поступцима владара, ови 

листови су били ,,патриотски усмерени и без обзира на политичку припадност, сви су сматрали 

да доносе бољитак свом народу“(Исто, 348).  

Карикатуре краља Милана у домаћој и страној штампи чине да пратећи развој 

владарског портрета кроз историју вредна сликарска дела на којима је насликан лик овог 

владара остају у сенци. Дело које је изузетно по својој естетској вредности, а на коме је 

насликан краљ Милан, јесте портрет који је израдио Ђура Јакшић. Овај на први поглед сасвим 

уобичајан владарски портрет издваја се јарким бојама, великим контрастом и посебно према 

карактеру који је приказан на лицу младог краља. Јасна стилска припадност романтизму, као 

и успешно представљен карактер портретисане личности, издваја овај владарски портрет од 

осталих портрета, па чак и Јакшићевог портрета кнеза Милоша Обреновића. Важно је истаћи 

естетску вредност овогМилановог портрета јер постоји велика разлика у уметничкој 

вредности портрета који настају током деветнаестог века: 
 ,,сликари прве половине века, сликајући иконостасе и портрете, уносили су максимум својих 

знања и надахнућа у сликање ових дела(...), решавајући тако сложене ликовне проблеме: композицију, 

колористичке односе, материјализацију, идући затим и даље – упуштајући се у психологизирање, 

тражећи израз портретисаног, у другој половини века сликари све више проширују домен својих 

интересовања, уводећи далеко сложеније компликованије теме, те портрет остаје често сува наруџбина, 

а нарочито званичан репрезентативни портрет“(Симић 1972: 52). 

 Опадање естетске вредности портрета неочекивано је с обзиром да све више сликара 

добија квалитетно формално образовање. Ипак, потреба да се наслика велики број потрета, 

који морају да испуне очекивања публике, ограничила је уметнике да се окрену иновативним 

уметничким решењима. Као пример уметника који су своје блиставе почетке изгубили на 

,,миран, безотпоран начин“ (Медаковић 2021: 241) Дејан Медаковић наводи Стеву Тедоровића 

и Уроша Предића. Узрок њихове уметничке стагнације препознаје у томе што током свог рада 

нису могли да направе отклон од узора које су имали током студија. Њихова неспремност да 

прихвате нове уметничке теденције је учинила да окретање истим решењима доведе до 

опадања вредности њихових дела, па и владарских портрета.  

 Визуелно представљање владара почетком двадесетог века престаје да обухвата 

традиционалне уметничке медиије и проналази своје место у оквиру нове уметности - филма. 

Први српски филм Живот и дело бесмртног вожда Карађорђа посвећен је животу првог 

српског модерног владара. Настао у време владавине Карађорђевог унука, глорификовао је 

оснивача владајуће династије, што је било посебно значајно јер су краљ Петар и Србија трпили 

јак притисак из Европе поводом догађаја током Мајског преврата.  

 

4. Историјска композиција и владарски лик 

 

 

Прва фреска у српској култури на којој је приказан неки историјски догађај јесте фреска 

у манастиру Ариље на којој је приказан сабор Светог Симеона. Поменута фреска посебна је 

по томе што на њој није приказан догађај који је значајан за житије Светог Симеона, као што 

би то била сцена помирења браће над очевим моштима, већ је реч о политичком догађају. Из 

данашње перспективе проучавања слика са историјским композицијама најчешће се везују за 

период романтизма, при чему се, како наводи Дејан Медаковић, заборавља да је ,,и наше 

барокно и класицистичко сликарство већ неговало овај ликовни род“(Медаковић 1994: 116). 

Ипак, значајнија дела нису могла настати у овом периоду јер ,,колико год је наше грађанство 

у XIX веку политички и економско узнапредовало, у односу на уметност, оно је васпитано на 

тековима црквене уметности и интимног, породичног портрета“(Исто), те слике из народне 

прошлости су веома тешко налазиле своје место у приватним просторима. До ширења 
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популарности историјских композиција, тј. њихове присутности у домовима постало је могуће 

тек у периоду када је литографија била толико развијена да је могла да буде приступачна 

великом броју људи, што се догодило тек у време сликарства реализма. Историјске 

композиције су значајне за развој владарског портрета јер, приказивајући значајне догађаје из 

националне прошлости, приказивале и ликове владара. Низ значајних историјских 

композиција израдио је Анастас Јовановић у свом делу Споменици србски. Он је изабрао 

догађаје које је доживео као значајне у српској историји, учествујући на свој начин у стварању 

канона значајних историјских догађаја. Споменици су представљали ,,извесну историјску 

читанку у речи и слици, која је требало да одговори на питања о заједничком пореклу, да 

учврсти заједнички идентитет и посредује у преношењу националних вредности и 

норми“(Ванушић 2017: 95). Предвиђена дидактична функција дела је била ваљано испуњена у 

квалитету радова и избору личности који је Јовановић направио, али друштво у том времену 

није показало потребну заинтересованост и штампање је прекинуто. Јовановић је имао 

припремљену велику количину материјала: план је био да историјске владарске портрете и 

историјске композиције објављује уз пропратне текстове, али овај аспект његове замисли није 

испуњен јер није пронашао особу која би то урадила. Незаинтересованост публике за овакав 

садржај јасно показује да јавност још увек половином деветнаестог века није била 

припремљена за ове теме.  

Процват историјских композиција у српском сликарству се догодио у последњим 

деценијама деветнаестог века. Низ најпознатијих историјских композиција у српском 

сликарству насликао је Паја Јовановић. Значајан део његовог стваралаштва посвећен је 

средњовековним догађајима: Проглашење Душановог законика, Женидба цара Душана, Свети 

Сава измирује браћу и Крунисање Стефана Првовенчаног. Да су изабрани историјски догађаји 

били значајни и популарни у времену кад су настајала ова уметничка дела показује и то што 

је Јовановић добијао поруџбине таквих тема за слике које су излагане на великим изложбама. 

Поменута слика Проглашење Душановог законика била је представљена 1900. године на 

Светској изложби у Паризу. Политички утицај који су оваква дела могла имати најбоље 

показује слика Сеоба Срба коју је Јовановић насликао за Миленијумску изложбу одржану 

1896. године, поводом хиљаду година постојања Мађарског краљевства. Желећи да покаже 

политичко право српског народа на тој територији, Црквено-народни сабор у Карловцима и 

патријарх Георгије Бранковић су затражили од Јовановића слику која ће јасно показати да 

Срби на простор Хабзбуршке монархије нису дошчи као избеглице, већ као политички и 

верски организована група. Важну политичку поруку имала је још једна слика која је била 

изложена на париској Светској изложби, а реч је о слици Улазак цара Душана у Дубровник 

Марка Мурата. Желећи да подстакне младог краља да се посвети уједињењу Јужних Словена, 

Мурат је израдио ову слику. Историјске композиције су задржале своју двоструку улогу – 

подсећање на славну прошлост и преношење важних актуелних политичких порука.  

 

 

Прича о владарском портрету у српској култури започета је у средњем веку и траје до 

данас. Осамнаести и деветнаести век представљају значајан период у његовом развоју. Прекид 

у појави портрета актуелног владара током османске окупације простора који су насељавали 

Срби може се упоредити са оним који је настао и у књижевности, при чему је књижевност 

била у одређеној предности јер је, поред писане књижевности, имала богату народну 

књижевност, која је чувала сећање на средњовековне владаре и имала нешто масовнији утицај 

него што су то имале фреске у манастирима. Осамнаести век зато представља значајну епоху 

за обе уметности јер се може посматрати као припрема за враћање актуелних владара у 

књижевна и сликарска дела. У књижевности ова припрема је изврешена увођењем актуелних 

владара у књижевна дела, док је у сликарству најзначајнија била појава грађанског портрета. 

И једна и друга уметност су се окренуле традицији средњег века и актуелнизовале владаре 

чији ће значај и место у српској култури одредити уметници деветнаестог века. Портрет 

актуелног владара је заузео значајно место у визуелним уметностима деветнаестог века, а 
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његов развој је директно зависио од стилских промена епоха, али и актуелних политичких 

прилика, што је тенденција која је настављена још из средњег века. Лик актуелног српског 

владара своје место ће пронаћи у књижевности деветнаестог века. Јасно је да се одређене 

паралеле између књижевности и сликарства могу повући када је реч о представљању 

историјских, али и актуелних владара, посебно што је реч о истим историјским личностима. 

Истраживање овог типа има задатак да покаже у којој мери су политичке и националне идеје 

имале утицај на целокупну српску културу, али и у коликој мери су уметници умели да 

сачувају аутономност уметности и поставе естетске вредности дела на прво место.  
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МАГИСТРАЛНИ И СУБВЕРЗИВНИ ТОК У ЛИТЕРАРНОМ ОБЛИКОВАЊУ ВЛАДАРСКЕ 

ФИГУРЕ 

 

 

 

Уочавање магистралног и субверзивног тока у литерарном обликовању владарске 

фигуре у српској књижевности осамнаестог и деветнаестог века омогућава разумевање како 

кретања унутар саме књижевности, тако и начина на који су идеје једног времена утицале на 

њу. У оним књижевним делима која се могу одредити као део магистралног тока у 

књижевности могу се уочити две групе дела – прву групу чине дела у којима се као ликови 

владара јављају личности из средњовековне историје Срба, а другу владари који су владали 

током деветнаестог века. Анализом једне и друге групе дела трага се за матрицом која би 

представила које особине владарске фигуре су биле одређене као пожељне, односно 

конструктом који би се могао назвати идеалним владаром. Овај конструкт ће имати изузетно 

значајну улогу када је реч о делима у којима је радња смештена у средњи век јер постојање 

аутоцензуре код писаца је у оваквим делима било много мање него у делима у којима су 

приказани чланови актуелних владарских династија. Такође, истраживањем ове две групе као 

посебне целине омогућава да се увиди са којим идеолошим поставкама су писци гледали на 

националну прошлост и које елементе су у њој препознали као значајне. Пошто је грађа која 

је обухваћена истраживањем ипак састављена од књижевних дела различите естетске 

вредности, која припадају и различитим епохама и поетикама писаца, јасно је да се до 

прецизно дефинисане фигуре не може доћи. Идеална владарска фигура се мора посматрати 

као динамичан конструкт, који се мења кроз епохе, али и у конкретним делима. 

Субверзивни ток обликовања владарске фигуре у српској књижевности посведочава 

зрелост саме културе да се критички осврне на успостављене идеале. Деконструкција идеалне 

владарске фигуре заснива се на постојању критичке свести која захтева да се уклони 

идеализација националне историје, која је изазвана жељом да се прикажу велике и славне 

личности заједничке прошлости. У оваквим делима ситуација је утолико изазовнија јер се 

најчешће не деконструише понашање само једног владара, већ и целокупног друштва у коме 

он влада и чији је представник. 

Политичка ситуација у осамнаестом веку је утицала да се у малом броју књижевних 

дела јави фигура владара који би припадао српској историји. У драмама Козачинског и Рајића 

на сцену нове српске књижевности уведени су они јунаци који ће своје обликовање добити у 

низу књижевних дела касније. О владарској фигури савременог владара српског народа није 

могло бити речи јер Срби нису имали ниједног политичког представника који би одговарао 

овој функцији. Постоји низ фигура владара који су владали у европским државама у 

осамнаестом веку, а које су своје обликовање добили у српској књижевности. Па ипак, иако је 

фигура владара просвећеног апсолутисте имала значајно место у књижевности деветнаестог 

века, она неће бити ток даљег истраживања јер је реч о страним владарима, који, макар и имали 

значајан број дела посвећених њиховој владавини, не могу припадати магистралном току 

српске књижевности.  

Значај владарских житија која су употребљавана током црквених обреда огледа се у 

томе што ,,готово сви морални, па и историјски докази за потврђивање српског права и 

одбрану националног интегритета, преузимани су из оваквих текстова, у којима су, поред 

осталог, тражени и нађени докази о себи као историјском народу“(Медаковић 2014: 593). 

Поред владарских житија, важну политичку улогу је одиграла и употреба графике, која је 

створила могућност да већи број људи поседује или бар види владарске портрете.  

Уколико се уметничко обликовање српске владарске фигуре у осамнаестом веку 

анализира свеобухватно, у целокупној култури, доћи ће се до закључка да је она веома 

заступљена и честа – део је црквених обреда, јављају се графике са ликовима владара, пишу 

се историје чији су владари главни актери, народна поезија чува сећање на некадашње владаре 

и њихову славну прошлост, а своје место ови владари пронашли су и у новој српској 
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књижевности. На основу свега наведеног не може се рећи да је осамнаести век имао пресудну 

улогу на формирање владарске фигуре у српској књижевности, али јесте представио темељну 

припрему за велика књижевна дела која ће у наредном периоду уследити. 

 

1. Средњовековни владари 

 

1.1.Велики жупан Стефан Немања 

 

Стефан Немања, први владар династије Немањића, имао је очуван култ у српском 

друштву током осамнаестог и деветнаестог века. У средњовековним списима је препозната 

улога овог владара, који ће као родоначелник светородне династије обележити целокупан 

средњи век. У оквиру црквеног сликарства, па и у народној књижевности, најчешће је 

представљен уз свог најмлађег сина, Светог Саву. Значај који је имао као први канонизовани 

владар светородне династије, као и често сликање његовог портрета са портретом Светог Саве 

у оквиру црквеног сликарства, а затим и представа српског народа сачувана у традицији о 

средњовековној српској земљи којом су владали светитељи, утицали су да буде истакнут онај 

део Немањине биографије који се односи на његову моралну биографију и живот по примању 

монаштва. Ово је свакако разлог због кога нема пуно књижевних дела у којима се овај владар 

јавља као главни јунак. Да политичка употреба његовог лика није била актуелна у 

деветнаестом веку сведочи и чињеница да је током Првог српског устанка на застави коју је 

Карађорђе носио са собом била слика Стефана Првовенчаног, првог српског крунисаног 

краља, а не његовог оца.  

Народно позориште је 1886. године расписало конкурс за драму са темом из 

националне историје. Дело које је добило награду било је дело Немања непознатог писца. Овај 

конкурс је изазвао толико пажње да је на књижевној вечери у Народном позоришту 

присуствовала и краљица Наталија. Чланови одбора су изрекли веома велике похвале делу. У 

тексту у часопису Позориште 8.4.1887. године објављено је да је реч о једном од најбољих 

драмских текстова у српској књижевности. Премијерно извођење се одржало 21.2.1887. године 

у част проглашења Краљевине Србије, и до вечери извођења аутор текста је, према сопственој 

жељи, остао непознат. Тајновитост писца изазвала је велику знатижељу код јавности, нагађања 

су ишла толико далеко да су неки људи сматрали да је писац био сам краљ Милан Обреновић. 

Након извођења представе, а на захтев публике, на сцену је изашао писац – Милош Цветић. 

Цветић је у то време био познати београдски глумац, а драма коју је написао био је његов први 

објављени текст. Сведочанства која су остављена о одушевљењу коју су драма, а затим и 

позоришна представа настала по њој изазвале у публици могу изазивати изненађење код 

савремених читалаца. Ефекат који је драма изазвала када се појавила може се оправдати пре 

свега чињеницом да је једна од ректих драма у којој се приказује ова историјска личност. Осим 

тога, и сам начин на који је дело написано показује да је писац имао на уму укус публике док 

је радио. Налик на своје претходнике, и он се одлучио да драмску радњу формира кроз два 

тока, једног који се тиче историјских дешавања, и другог који се ослања на мелодрамске 

елементе. Љубавни заплети свакако су били по укусу тадашње публике и њихово појављивање 

у драми само по себи не представља проблем, али у конкретном књижевном делу ови елементи 

су употребљени без мере. Осим тога, невичан да психолошки дубље развије своје ликове, 

писац се окренуо ономе што је било популарно код шире публике, а то је да драмску радњу 

испуни низом динамичних догађаја. Они су требали да задиве својим мноштвом јер се стицао 

утисак веродостојности дела због велике количине података који су унесени. Када је реч о 

изневеравању историјских извора, у Цветићевим драмама ово се дешава када писац жели да 

изазове јачи емотивни ефекат. Из перспективе савременог читаоца, Цветић, осим осећаја за 

сценски ефекат и реакцију публике на театралне монологе јунака, није пружио никакву 

иновацију када је реч о структури драмског дела – ликови су психолошки недовољно 

продубљени, интриге које покрећу драмску радњу већ превише пута виђење, а целокупни 

утисак драме се заснива на родољубивим и сентиментлним осећањима.  
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Фигуру владара у драми Немања представља лик краља Радослава. Овај јунак се ни на 

који начин није издвојио из низа споредних јунака у деветнаестом веку по својим особинама 

или политичком програму. Краљ Радослав покушава да дела у складу са позицијом на којој се 

налази, али нема довољно оштроумности да процени како политичке прилике, тако ни 

карактер људи који га окружују. Писцу је овај јунак био потребан јер је главно политичко 

питање у драми државно уједињење земље. Пошто је главни заплет сукоб између Стефана 

Немање и његове браће, улога коју краљ Радослав има да одигра у радњи је двострука. Прво, 

постојањем владара који је надређен Немањи и његовој браћи, Немањино инсистирање на 

уједињењу бива ослобођено од мотива личне користи и приказано је као чин који би био само 

у корист народа. Немогуће је оптужити Немању да жели престо за себе јер он инсистира да 

Радослав буде тај који ће владати таквом државом. Друга улога коју има у драми јесте што 

обезбеђује постојање српског краља коме су подређени остали жупани, а то је у складу са 

Немањином идејом да се Срби морају ујединити само под српским краљем. Па ипак, упркос 

овим функцијама јунака, у драми детаљна анализа типа владавине и политичке идеологије није 

усмерена на Радослава, већ на Немању. Немања је приказан као владар који има скоро пуну 

самосталност када је у питању уређење своје жупе. Велике разлике у његовом начину 

владавине у односу на начин владавине његове браће, који су приказани као представници 

,,старинског реда”, јесте главни разлог зашто до сукоба између њих уопште долази. Цветић је 

желео да Немањину жупу прикаже као идеалну државу да би и сам Немања био доживљен као 

идеалан владар, али проблем настаје зато што он критеријуме по којима оцењује шта је 

идеална држава не проналази у средњовековној политичкој филозофији, већ у политичким 

идејама деветнаестог века: 

,,да наш радник постакнут слободом и својим правима – претегне толико на рад, да 

почне измишљати и стварати оно чиме би се могле подмирити, - ако не све, а оно бар већина 

потреба земаљских сталежа, те да у туђини тражимо само оно што се у нашим земљама не 

може израдити и у чему је наша отаџбина по природи својој оскудна“(Цветић 1887: 110-111). 

Ове речи делују потпуно неприродно када их изговара један средњовековни владар и 

јасно је да много више би приличиле краљу Милану, који је владао у време извођења 

представе. Амбициозни Цветић је свог јунака приказао чак и као реформатора сталешког 

система у средњем веку, где се властела претвара у професионалну војску, а остатак народа 

добија примарно задужење да унапређује економију државе. Да би био идеалан владар такве 

државе, Стефан Немања је описан како највреднији члан друштва јер ,,ради дан и ноћ да 

подигне и унапреди своју државу, у којој ће бити срећан и задовољан сваки човек, почев од 

властелина па до отрока”(Исто, 13). 

Питање уједињења земље, коме писац даје значајни простор у делу, постављено је на 

начин који је проблематичан из перспективе средњег века. Главни разлог због кога до 

уједињења већ није дошло Немања види у томе што ,,велика властела беше неверна”(Исто, 

112). Неслога представља опште место у традицији када се тумаче разлози за пропадање 

српске државе, али свођење сложених политичких прилика на један аспект указује на лењост 

писца или његово неразумевање политичких процеса. Драма је писана у времену када је после 

више векова Србија успела да поврати своју самосталност. Писац је морао бити под утиском 

актуелних дешавања, али начин на који Немања посматра државно уједњиње никако не 

одговара историјском времену у коме се радња дешава: ,,Сад је жива згода, браћо моја, да 

створимо независну, велику, уједињену српску државу да своме српском, независном и 

силном краљу подигнемо престо у Приштини”(Исто, 115). Једна од особина овог јунака која је 

због своје пренаглашености утицала да сам лик не делује уверљиво јесте његово непогрешиво 

схватање спољнополитичких дешавања. Много успешније од самог владара он успева да 

увиди који савези су потребни, али и који се морају раскинути уколико то ситуација налаже. 

Иначе, једна од особина на којој Цветић инсистира не само код овог владара јесте да 

склопљене споразуме са другим царствима цени само у оној мери у којој су они добри за 

српски народ. Свака промена у политичким приликама владара ослобађају обавезе да поштује 

дату реч.  
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Занимљив је и начин на који је Цветић представио однос који Немања има са црквом, с 

обзиром на то да је Стефан Немања у српској традицији остао запамћен као велики 

задужбинар. Црква се у овој драми чак ни доминантно не посматра као духовна институција: 

,,Кад им је свети позив, да лече душевне ране, нека лече и телесне(...)Право је, мислим, да и 

манастири и братства њихова, кад дође потреба, принесу своју жртву на олтар наше миле 

отаџбине”(Исто, 111). Она постаје још једна од институција које примарно има да раде у 

интересу друштва као економске заједнице. Зато је потпуно оправдано да се као представник 

цркве јави тип јунака какав је Мудрослав. Он има значајнију улогу као просветитељ него као 

свештеник, а током трајања драме открива се и као успешан војсковођа. Идеја хришћанства 

није доминантна, већ су сада главне идеје националног уједињења, просвећење народа и 

унутрашње уређење државе, што су све проблеми актуелни у деветнаестом веку. Зато и лик 

Немање, иако је смештен у контекст средњег века и има одређене сличности са историјском 

биографијом Стефана Немање, заправо представља владара који је носилац политичке 

филозофије деветнаестог века.  

Драма која за тему има период пре владавине Стефана Немање, а која актуелизује 

догађаје из овог периода његовог живота јесте драма Јована Суботића Немања. Зорица 

Несторовић је у свом истраживању указала да ,,политичка судбина родоначелника лозе 

Немањића дуго је привлачила пажњу Јована Суботића”(Несторовић 2000: 67). Дело у великом 

броју елемената подсећа на Цветићеву драму, али не може се говорити у угледању јер се ова 

драма раније појавила. Осим тога, елементи који се понављају су решења која је користио 

највећи број драмских писаца у деветнаестом веку. Суботић је као главни догађај своје драме 

одабрао сукоб између браће. Његова драма има две значајне разлике у односу на Цветићеву 

драму – краљ је један од браће и када се преиспитује природа владавине говори се о његовим 

одлукама и поступцима. Радослав је представљен као лош владар, иако поседује одређене 

добре особине личности: ,,Радослав би мог’о бити славан, / Добру рад је, и неправо неће, / 

Поквари л’ што, хоће да поправи;/ Мило му је, кад га људи љубе, / А рад слуша, кад ка когдог 

хвали/ Ал’ на свашто даје се навести”(Суботић 1863: 213). Његова отвореност за манипулацију 

проистиче из тога што се осећа несигурним на престолу, страхујући од Немање. Он се у 

потпуности предаје утицају Владимира, који га затим кроз низ интрига доводи у изузетно 

неповољну ситуацију. Радослав се открива као човек слабог карактера, без поверења у себе и 

своје одлуке, што изазива незадовољство међу народом: ,,Нису људи с краљем задовољни./ 

Данас једног, сутра другог врѣђа,/ најмудрије удаљи мужеве,/ С најсилнији завади с’ 
јунаци”(Исто, 221). Након побуне, када се као особа која је изазвала све сукобе открије 

Владимир, Немања ће одлучити да брату остави круну: ,,Круна твоје није жеља моја;/ Док год 

живиш, краљем ћу те звати”(Исто, 362). Он за себе тражи да му буде гарантована самосталност 

на територијама које сам буде освајао.  

Лик Стефана Немање приказан је у сукобима са члановима породице, што јесте био 

догађај који је обележио његов долазак на власт. Писци су искористили овај догађај да би 

нагласили оне особине јунака које ће бити од значаја у његовој даљој владавини и које ће га 

учинити врлим владаром српског средњег века.  

  

1.2. Краљ Стефан Првовенчани 

 

Значајна историјска личност средњег века која није задобила истакнуто место у српској 

књижевности осамнаестог и деветнаестог века јесте краљ Стефан Првовенчани. Култ овог 

владара је очуван кроз осамнаести век, посебно на пољу ликовне културе, односно у 

графикама које су тада израђене. Устаници не само да су његов лик носили на својим 

заставама, већ су и мошти овог светитеља више пута селили из страха од турске одмазде. 

Упркос томе, књижевна дела у којима би се као јунак јавио овај владар била су малобројна. 

Једно од ретких јесте пригодна панорамска драма Крст и круна или крунисање Стевана 

Немање краља српског Јована Суботића. Драма је настала поводом обележавања дана Светог 

Саве и начин обликовања ликова је зависио од пригоде поводом које се писало. Зато, када се 
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анализира ова драма, мора се напоменути да је реч о ,,транспарентном облику пропагандног 

текста у којем се панорамско виђење историје образује као илустрација величине и славе рода, 

а не као посредник значења“(Несторовић 2000, 160). За радњу своје драме писац је изабрао 

сукоб између Стефана Немањића и његовог брата Вукана. На плану идеја ово дело отвара два 

политичка питања – прво се односи на начин наслеђивања власти у средњем веку, а друго на 

однос који постоји између световне власти и цркве. Главни јунак ове драме је Сава Немањић. 

Желећи да оправда одлуку Стефана Немање да власт преда млађем сину, писац је као јунака 

који ће бранити овај став изабрао Саву. Значај који је ова историјска личност имала у свести 

гледалаца утицала је на то да се ставови које изнесе на сцени прихвате као објективни. Стога, 

када Сава брани одлуку Стефана Немање да престо не преда Вукану, он публици делује много 

уверљивије него да то чини Стефан Немањић. Када Вукан одлучи да се крунише упркос 

обећању које је дао оцу и заклетве коју је положио брату, он не само да издаје чланове своје 

породице, већ издаје и државу тиме што за савезнике бира Мађаре, непријатеље Срба, 

обећавши чак и да ће, уколико га они подрже, мађарског владара признати за господара 

српских земаља. Права дубина његове издаје се огледа у томе што је он спреман да обећа папи 

да ће, уколико му овај помогне да дође до круне, целокупан народ превести у католичанство. 

Ова вишеструка издаја дисквалификује Вукана као особу која се може наћи на престолу.  

 Стефан Немањић је у овој драми обликован као споредни учесник у дешавањима. 

Савин лик је тај који разрешава све политичке препреке јер ,,у Савином избору проговара 

национално-херојска парадигма, док Вуканов одговор почива на практично-политичкој равни 

која губи у односу на митску матрицу херојског света“(Несторовић 2000: 156). Стефан прати 

Савине одлуке, те о његовим личним одлукама и особинама не може се сувише сазнати. Када 

је реч о овом јунаку, његова главна улога је имала да се одигра на крају, у сцени крунисања. 

Ова сцена није приказана као део дешавања у драмској радњи већ стоји скоро у потпуности 

самостално и има задатак да изазове јака осећања националног поноса код публике.  

  

1.3. Краљ Стефан Дечански  

 

Стефан Дечански је у српској традицији остао упамћен као владар који је био ослепљен од 

стране оца и убијен од стране сина. Овакав поглед на његову биографију не казује 

ништа о самом Стефану Дечанском јер је биографија владара који се скоро читаву деценију 

налазио на власти свео на поступке других према њему. О природи његове владавине се не 

сазнаје пуно јер су проширења територије која су у ратовима стекли његов отац и син, као и 

значајно ширење политичког утцаја, довели до тога да Стефн Дечански у народном сећању 

остане упамћен по свом страдању, а не по политичким успесима, којих је, свакако, било. Место 

краља Милутина у црквеној књижевности средњег века било је повлашћено јер је реч о једном 

од четири владара из династије Немањића који је био канонизован одмах након смрти. Разлог 

за ову брзу канонизацију владара са једном од најпроблематичнијих биографија са моралног 

аспекта може се потражити у нестабилности која је наступила на политичком плану након 

његове смрти. Према одредбама Дежевског споразума, краљевска круна након Милутинове 

смрти требало је да припадне Драгутиновим синовима. Пошто овај договор није испоштован, 

уследио је грађански рат у коме је победник био Стефан Дечански. Желећи да спречи даље 

немире, црква је, као и у случају Стефана Првовенчаног, убрзо након смрти прогласила 

светитељем оног владара чији су наследници били на престолу. С друге стране, наследник 

краља Стефана Дечанског, цар Душан, сматра се неоправдано јединим припадником династије 

Немањић који није канонизован. Ипак, пошто је реч о владару који је уздигао Србију на ранг 

царства и који је проширио њене територије у мери у којој се то више никада у историји није 

десило, сећање на његову владавину остало је запамћено у народу. Ипак, упркос великим 

постигнућима, сећање на Душанову владавину обележено је мишљењем да је он одиграо 

кључну улогу у смрти свог оца. Ово питање биће најзанимљивије писцима осамнаестог и 

деветнаестог века и једна је од најчешћих тема које ће се јављати у књижевним делима.  



87 

 Два житија су написана о животу Стефана Дечанског. Пошто је канонизован убрзо 

након смрти, потреба да се напише житије којим би се прослављао култ светитеља је 

очекивана, утолико пре што је тај светитељ био и ктитор једног од највећих српских 

средњовековних манастира. Прво житије посвећено њему написао је Данилов Ученик. Писац 

је своје дело замислио као део зборника који је започео Данило II, те се трудио да у свом раду 

поштује политичке поруке свог претходника. Претпоставља се да је ово дело настало током 

Душанове владавине, мада, Павле Поповић сматра да време његовог настанка треба тражити 

још у периоду пре 1339. или 1341. године, када Стефан Дечански није био проглашен за 

светитеља јер ,,о једном свецу не пише се овако како смо видели да биографија пише, ван 

сумње“(Поповић 1936: XXVI). Ова процена може се сматрати ваљаном јер, како наводи 

Радмила Маринковић, ово житије Стефана Дечанског може се посматрати као предисторија 

замишљеног Душановог житија. Главни разлог за овакву тврдњу она проналази у начину 

обликовања јунака: ,,лик главног јунака потпуно је недоследан и недовршен. Њему не само да 

није дата морална вредност него ни апсолутна главна улога у догађајима који се описују. 

Стефан је јунак без врлина и подвига“(Маринковић 2007: 254). Такво житије свакако није 

могло задовољити потребе цркве за литургијским текстом у коме би се прослављао лик 

светитеља те се може сматрати да ,,Дечански – као светац, - још није добио свој животопис, а 

добили су га сви краљеви који су оглашени за свеце“(Поповић 1936: XXVI). Ово је био разлог 

због кога је Цамблак по доласку у Србију и животу у Дечанима одлучио да напише житије баш 

овог владара. За разлику од Даниловог Ученика, Цамблак је своје дело писао након пада 

српског царства и није имао аутоцензуру због политичког тренутка у коме је писао. Он је у 

великој мери изменио представу о свету у коме је Стефан живео: 

,,Свет у којем владају складни божански односи замењен је светом нереда и насиља. 

Јунак је стално окружен злом и изложен насиљу: отац га је ослепио, брат покушао да га лиши 

власти, син удавио. Од силе страдају и вредности за које се јунак бори: Христова црква, држава 

у којој је владао и манастир који је подигао. (Деретић 2007: 183).  

Јасно је да је на основу Цамблаковог дела личност Стефана Дечанског остала упамћења 

у српској традицији – као жртва оца и сина. Питање Душановог учешћа, али и одговорности 

за догађаје који су довели до смрти Стфана Дечанског постаје кључни податак у Душановој 

моралној биографији. За Цамблака дилеме нема, целокупна кривица је на Душану: ,,А Стефан 

напред споменути син његов, много пута је био рањен жељом царства, изнутра кријаше 

змију(зло), од страха да га неће добити“(Цамблак 1936: 28). Мотивисан жељом да преузме очев 

престо, Душан оца ,,посла у тако звани град Звечан, и после неколико дана осуди га на најгрчу 

смрт удављења“(Исто, 29). Па ипак, иако искуство данашњег тренутка показује да је 

Цамблаково житије било то које је пружало податке на које су се позивали каснији историчари 

или писци, важно је уочити позицију коју је у Животу краљева и архиепископа српских добило 

житије Стефана Дечанског. Написано да следи грандиозно житије краља Милутина, а као 

предисторија Душановог житија, како је то истакла Радмила Маринковић, оно показује 

положај који је овај јунак имао и у делима писане књижевности – као позадина на којој се 

сликају фигуре славног оца и још славнијег сина.  

 Стефан Дечански је главни јунак дела Краљева јесен Милутина Бојића, како је Зорица 

Несторовић уочила. Она истиче значај овог јунака: 

,,Главни јунак Краљеве јесени ниједанпут се физички не појављује у драми. Не изговара 

ниједну реплику, не описује се ни његов ход ни одело. Па ипак, он одређује судбине свих 

осталих јунака иако управо они, чије је постојање тако дубоко условљено његовим, доносе 

одлике о судбини Онога који није ту“(Несторовић 2007: 284). 

Истраживње драмског опуса Милутина Бојића показује да је драма Краљева јесен 

заправо његова најуспешнија драма. Прво драмско дело, трилогија Деспотова круна, открила 

је да је писац имао преамбицизан план коме није био дорастао. Јунаци овог дела су 

неубедљиви, изговарају велике мисли и речи када су на сцени, али нису довољно психолошки 

продубљени да би читалац имао утисак да им ове речи и припадају. Друго Бојићево значајно 

дело са темом из српске историје јесте драма Урошева женидба. Она показује тенденцију 
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уочену још у првом драмском делу, а то је да на сцену изведе јунаке снажног духа. Ипак, 

желећи да лик цара Душана прикаже као надчовека по Ничеовом моделу(Несторовић 2007: 

289-290), он не успева да пронађе меру те личност овог јунака домнира над читавим делом. 

Свој врхунац Бојићево драмско стваралаштво са темом из српске историје доживеће у 

историјској драми у једном чину Краљева јесен. Ова драма представља његову најуспешнију 

драму јер је у њој Бојић успео да пронађе равнотежу у односу између јунака. И док силина 

Душанове личности и јачине карактера не остављају скоро нимало простора за остале јунаке, 

а посебно карактерно слабог Уроша, у драми Краљева јесен писац је насупрот Ничеовском 

надчовеку кога представља лик архиепископа Данила II поставио ликове краља Милутина и 

његове супруге, Симониде. Постављањем троје јунака изузетно страсних осећања у међусобне 

односе, писац је постигао да се између ових упечатљивих јунака постигне равнотежа и дело 

постане боље. 

Поред тога што се главни јунак драме Краљева јесен ниједном не појављује на сцени, о 

његовој личности се из драме може веома мало сазнати. Стефан се не појављује на сцени јер 

је затворен у Скопљу због побуне против оца. Мотиви за ову побуну нису откривени. Како 

сведочи Данило, властела није та која је подстакла Стефана на овај потез. Осим да се Стефан 

побунио против оца и да је ухваћен, писац не даје ниједан више податак о њему. Из говора 

других јунака такође се може мало закључити, иако је највећи број разговора између јунака 

усмерен на питање његове судбине. Чак и одлука да му се одузме вид није у вези са његовим 

поступком. Данило жели да тим поступком краљ постави пример за све друге који би се 

усудили и сами де се побуне и на тај начин угрозе стабилност државе. Краљ Милутин дела из 

потпуно супротних мотива у односу на Данила и одлуку доноси тек онда када га Данило у 

њему пробуди осећај љубоморе уз помоћ сумње да Симонида гаји нека осећања према 

Стефану. Чак и када се доноси одлука о поступку који ће му заувек променити живот, никакву 

улогу не игра у томе оно што Стефан заиста јесте, јер се не суди његовим поступцима, већ 

испуњавају или осујећују туђе жеље.  

 Лик краља Милутина је у суштини одређен начином на који је он именован на почетку 

драме: Краљ(60 година). Иако овај начин указује да је суштина његове личности сведена на 

титутлу, упознавањем са делом читалац увиђа да је оно што одређује јунака заправо животно 

доба. Сви његови поступци и начин на који су засновани односи са другим људима одређени 

су осећањем краља Милутина да више нема физичку и животну снагу коју је некада имао. У 

страху од смрти и са фрустрацијом што не може да доминира на политичком и војном плану 

као што је некад то чинио, он покушава да потврду свог некадашњег идентитета пронађе у 

односу са тридесет седам година млађом супругом. Чак и одлука да ослепи сопственог сина 

заснива се на проблематичном односу који има према супрузи. Ово се огледа у средствима 

којима се Данило служи не би ли убедио Милутина да нареди овакав чин. Прво истиче да до 

тога мора доћи да би се заштитила држава и сачувала власт, али када не успева, он се окреће 

суштини краљевог приватног бића – његовом односу са супругом. Милутин покушава да своје 

приватно биће и целокупни идентитет заснује на Симонидином доживљају његове личности. 

Њему је потребно да она у њему препозна доминантног и потентног мушкарца какав је некад 

био. Због немогућности да се наметне Симониди и фрустрације која због тога осећа у себи, 

долази до тога да ,,љубомора представља супституцију за некадашњи пламен 

љубави“(Несторовић 2007: 294). Налазећи се у овом стању неутемељеног идентитета, он бива 

у потпуности препуштен манипулацијама владике Данила, који ,,хладнокрвно управља 

краљевим приватним бићем што га уједно чини главним и у одлучивању о јавним пословима 

државе“(Исто, 292). Да је слика других о њему Милутину веома важна сведочи и чињеница да 

Данило своју моћ не дугује само положају на коме се налази, а који је у средњем веку носио 

одређену политичку моћ, већ и свом положају Милутиновог биографа: ,,Он ми дела слави и за 

вечност пише“(Исто, 497). Овим признањем Милутин сведочи да је целокупно његово биће 

усмерено на одржавање слике која постоји, а то се може остварити само помоћу двеју особа, 

па је тако ,,жеља за животом везана за Симониду, док је чежња за бесмртношћу, сада без 
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могућности да се реализује преко сина, свој супституент пронашла у ’књигама староставним’ 
које у својим рукама држи игуман Данило“(Исто: 298).  

 Лик Стефана Дечанског који је у традицији најчешће приказан као врли јунак, не 

појављује се на сцени драме Краљева јесен, зато што он у њој, заправо, и не постоји. Постоји 

само представа других о њему, из које спознајемо њихов лик, а не његов. Уместо врлог младог 

престолонаследника, на сцени је његов отац, који покушава да у касном животном добу 

наметне слику о себи из младости и на тај начин увери себе да до промене у њему самом није 

ни дошло.  

 Важну улогу лик Стефана Дечанског је одиграо у још једном делу у коме се овај јунак 

није појавио на сцени. У трагедији Смерт Уроша петаго Стефана Стефановића он је 

,,присутан у одлучујућем замајцу трагичке кривице пореклом несрећног Душановог 

потомка“(Несторовић 2007: 285). Прва оригинална драма српског писца актуелизовала је 

питање Душанове кривице и греха који је због почињеног оцеубиства пао на његове потомке, 

али и целу земљу. Стефановић у Душановој исповести сину не открива мотиве ни прилике 

због којих се Душан одлучио на овакво дело, већ се говори о последицама које оно има и које 

је потребно спречити Урошевом жртвом. Ово је једино драмско дело у коме се Душан одређује 

као конкретни кривац за Стефанову смрт. У свим осталим делима он подиже буну, али не 

наређује очево погубљење. О Душановој кривици пише и Јован Стерија Поповић у својој 

поезији. За разлику од Стефановића, Стерија истиче разлог који је Душана навео на овакво 

дело, а то је да је страст победила разум, што је у складу са већ анализираном поетиком писца. 

У песми Српски народ и његова судбина као разлог за пропаст средњовековног царства песник 

истиче овај догађај. Питање које ће писци и песници постављати кроз своја дела односи се 

само на кривицу Душана, а не на то да је Стефан Дечански убијен у побуни.  

Постоје два значајна књижевна дела која за насловног јунака имају овог владара – 

романтични еп Краљ Дечански Јована Суботића и историјска драма Смрт Стефана Дечанског 

Јована Стерије Поповића. Оба дела се баве истим историјским дешавањима –последњим 

периодом владавине Стефана Дечанског и преузимања власти од стране Душана. Код 

Суботића је, поред тих догађаја, обухваћен и онај период владавине у коме се одиграла и Битка 

код Велбужда. Форма епа је омогућила Суботићу да у своје дело унесе више историјских 

догађаја него што је то могао Стерија у своју драму, али ова предности Суботићевог избора 

није утицала на то да карактери његових јунака буду психолошки продубљени у односу на 

Стеријине. Кључни сукоб исти је у оба дела – Душан доноси одлуку да ожени српску девојку, 

али Стефан то одбија јер такав брак неће донети политичке предности које би донео брак са 

неком девојком из владарских кућа других држава. Краљица Марија, друга Стефанова 

супруга, жели да изазове раздор између њих двојице не би ли на тај начин обезбедила свом 

сину прилику да наследи престо. Сукоб између жеља ових јунака, као и интрига које краљица 

ствара, основа су драмске радње. Кључна разлика која се јавља између Стеријиног и 

Суботићевог дела јесте начин на који је обликован лик Стефана Дечанског. Иако је изложен 

низу манипулација у Суботићевом делу, краљ успева да одржи добар однос са сином. Чак и 

када догађаји сведоче да је један од њих поступио на штету другог, у сваком директном сукобу 

Душан и Стефан успевају да очувају поверење јер верују у морална начела по којима се онај 

други води. Писац на крају као Стефановог убицу одређује Деана, брата Душанове веренице, 

који то чини верујући да су краљ и краљица одговорни за њену смрт. У Стеријином делу 

питање је решено на сличан начин – Стефана убија Светковић, отац девојке коју је Душан 

желео да ожени, а која је убијена. Па ипак, иако је реч о освети, писац није Светковићеве 

мотиве приказао тако чистим. Душан оклева да подигне буну против оца када сазна за 

неправду начињену Светковићу зато што схвата да би грађански рат донео велике губитке 

земљи. Он се одлучује на овај потез тек када сазна да га се отац одрекао и да је и сам угрожен. 

Стефан је до овакве одлуке дошао услед манипулација којима је био изложен. Када до побуне 

дође, и у сукобу се отац и син сретну, Душан схвата да упркос лошим политичким одлукама 

које је донео његов отац није убица, а посебно не неко ко би могао да нареди убиство невине 

девојке. Ипак, до Стефановог убиства долази упркос Душановом покушају да га заштити. 
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Завереници га отимају и смештају у затвор јер се плаше рекације владара и његовог сина након 

помирења: ,,Њи’ово помиреније, наша пропаст“(Стерија 2000: 122). Проблематична 

Светковићева одлука се не заснива само на жељи за осветом, већ и страху да се заштити од 

казне због учествовања у буни. Оваквом мотивацијом свог јунака писац жели да унесе једну 

релану мотивацију и обогати своје јунаке на психолошком плану. Оно што је најважније када 

је реч о судбини Стефана Дечанског јесте да ни у једном ни у другом делу Душан не учествује 

у убиству свог оца. О његовој кривици може се говорити само када је реч о побуни коју 

подиже, мада је и на ову одлуку најчешће приморан Стефановим поступцима. У Суботићевом 

делу Марија је та која својим интригама наводи Стефана да почини низ грешака. Писац жели 

да га опише као идеалног владара, који на све начине жели да поступи у складу са позицијом 

на којој се налази: ,,Све ћу дати за срѣћу Србије,/ крв и живот, и дѣцу и благо;/ Нек’ изгубим 

и круну и главу, / Тек са свога Бога неуврѣдим“(Суботић 1860: 127). Он је неко ко поштује 

вредности заједнице, од којих је најважнија очување саме заједнице, а затим поштује и 

морална начела, оличена у поштовању хришћанства. Код Стерије Стефанов лик је нешто 

сложенији јер се он не појављује као пука марионета у рукама своје супруге. На почетку драме 

Стефан се открива као поприлично непроницљив владар, што се види и у његовој одлуци да 

Теофила задржи као свог саветника упркос мишљењу свих других: ,,Свет мрзи што си код 

мене у милости“(Суботић 2000: 86). Он не поставља питање да ли је такво мишљење 

оправдано или који је његов разлог ако се већ јавља код свих. Такође, када доноси важне 

одлуке, Стефан се открива као неко ко нема јак карактер и ко као највећи изазов у владавини 

издваја следећи проблем: ,,О, зашто мора да је краљ извршитељ закона?“(Исто, 90). У истој 

сцени, само неколико реплика раније, он за своје највеће достигнуће издаваја законе које је 

увео. Пошто је сам донео законе, оправдано је очекивати да су они онакви какве је желео. 

Својом неспремношћу да их спроводи он их чини бесмисленим. И док Стефан говори како је 

,,меканог срца“ и тешко му је да казни поданике, Светковић оштроумно примећује да ,,Доброта 

у цара није највеће својство“(Исто, 74). Доброта у овом случају би значила постојање осећање 

сажаљења и неспремност да се неко казни за поступке које је починио због овог осећања. 

Доброта једног владара, да би била жељена особина, морала би да се односи на доношење 

праведних закона који би били најбољи за највећи број људи. Поштовање закона које би 

зависило од осећања владара обесмислило би њихово постојање. Зато оно што се у драми 

именује као ,,доброта“ заправо се односи на недостатак чврстине карактера главног јунака у 

примењивању закона које је сам донео. Оваква слабост карактера га и чини подложним 

манипулацијама, те на крају драме до помирења између оца и сина не долази јер Стефан заиста 

верује у Душанову кривицу. Суботић је у свом делу очувао веру оца и сина једног у другог и 

кроз тај идиличан однос целокупну кривицу за дешавања која су уследила доделио краљици и 

њеном помоћнику. У Стеријином делу кривицу носи и Стефан због недостатка свог карактера. 

Па ипак, иако су и један и други писац у својим делима представили сукоб између владара и 

његовог престолонаследника, ни један ни други писац не представљају сукоб између старог и 

младог краља као сукоб који наступа због модела владавине, нити као сукоб који наступа због 

тога што млади краљ жели да по сваку цену дође до власти. Овим се открива да циљ није био 

да се преиспитују политичка питања, већ на сцени прикажу дешавања која су довела до 

Стефанове смрти, као и улога коју је Душан имао у свим дешавањима. Иако су оба дела 

именована према Стефану Дечанском, главно питање је заправо питање Душанове кривице.  

Лик Стефана Дечанског у српској књижевности деветнаестог века обликован је на 

основу постојеће традиције. Ипак, анализирајући позицију које је имало његово житије у 

Даниловом средњовековном зборнику, Радмила Маринковић је препознала његов специфичан 

положај, који ће касније овај јунак задржати када је реч о положају унутар писане 

књижевности. Његова судбина је била приказана као сцена на којој се представљају фигуре 

великих владара, какви су били његов син и отац.  
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1.4. Цар Урош V  

 

 Значај Рајићевог дела за српску драму у деветнаестом веку је, како уочава Васа 

Милинчевић, био двострук: 

,,одмах ваља нагласити да је Рајић неупоредиво више деловао на српску литературу(и 

поготово уопште на српски духовни живот) својом незаобилазном Историјом, готово читав 

век култном књигом наше културе, него својом трагедијом иначе скромне уметничке 

вредности, али несумњиво значајне из књижевно-историјске перспективе“(Милинчевић 1997: 

222).  

Драмски писци су Историју користили као историјски извор на који су се ослањали у 

свом раду. Може се уочити разлика између тога како је епоха утицала у коликој мери ће 

користити ово дело јер код ,,писаца старијег периода просветитељско-класицистичког 

концепта, ваља истаћи да су се они више ослањали на Рајићеву Историју, док су романтичари 

претежно инспирацију тражили и налазили у народној епици“(Милинчевић 1997: 221). Смрт 

последњег Немањића је поред пада српског царства на Косову била најпопуларнија тема у 

српској књижевности деветнаестог века. У обликовању литерарне представе цара Уроша у 

српској књижевности учествовало је низ писаца различитих епоха. Па ипак, анализом 

књижевних дела са овом тематиком уочава се да су писци као свој примарни извор користили 

Рајићево дело. У Вуковим збиркама, које су имале значајан утицај на писце епохе романтизма, 

лик цара Уроша није заузео значајније место. У Вуковим збиркама Урошев лик се појављује у 

песми Урош и Мрњавчевићи, која је замишљена као сведочанство о честитости Марка 

Краљевића и похлепи његовог оца и стричева. Ипак, она пружа значајан увид у политичку 

ситуцију у земљи. Марко је у песми представљен као писар цара и неко ко чува његов 

тестамент. Поставља се оправдано питање због чега је потребан тестамент у ситуацији када 

постоји само једно мушко дете цара, које самим тим мора бити легитимни наследник. Већ сам 

почетак песме открио је да је политичка ситуација у царевини веома компликована због 

притиска који обласни господари, овом приликом сведени на једну породицу, врше на младог 

цара. Оправдања за политичке претензије Мрњавчевића нема јер народни певач не говори о 

лошим особинама младог цара, већ истиче да је он ,,дете“ и ,,нејак царевић“, што није особина 

која га дисквалификује као владара. Стога, целокупна кривица је на Мрњавчевићима јер су 

устали против легитимног владара.  

Јован Рајић је као методологију у свом раду користио различите изворе не би ли на тај 

начин постигао објективно приказивање историјских догађаја. Ипак, ово га није спречило да 

у свом делу даје оцене поступака личности о којима пише. Рајић је зато посебно истакао 

,,одговорност цара Душана за пад српског царства, јер се немарно односио према свом, али и 

према образовању свог сина Уроша“(Грбић 2016: 62). Урош у младости ,,најпре показиваше 

се као младић веома мудар и благих нарава, али ову лепу похвалу и очекивање народа поквари 

и помрачи потом нерадом и лењошћу“(Рајић 2002: 258). Несрећна судбина која је задесила 

Уроша, а са њим и средњовековну српску државу, по Рајићевом суду, пример су за читаоце да 

је потреба за образовањем и васпитањем потреба не само за појединце већ и за читав народ.  

Уметничка књижевност је питање Урошеве смрти отворила већ у првом српском 

драмском делу, Траедокомедији. Ово није било неочекивано јер је култ последњег српског 

цара био очуван у оквиру цркве. Након прве драме уследио је низ књижевних дела са овом 

темом. Дела су била неједнака по својој естетској вредности. Реч је о драмским делима: 

Траедокомедија Емануила Козачинског, Трагедија сиреч печаљнају повест о смерти 

последњаго царја сербскаго Уроша пјатаго и о паденији себскаго царства Јована Рајића, 

Смерт Уроша петаго Стефана Стефановића, Смрт Уроша Петог Матије Бана, Краљ Вукашин 

Драгутина Илића и Урошева женидба Милутина Бојића. Поред тога, његов лик се појављује 

и у приповеци Царица Јелена Јована Драгашевића. 

Анализом историјских догађаја који су изабрани као центар радње долази се до 

закључка да личност цара Уроша није била та која је привукла пажњу писаца. Као главни 

јунаци у овим делима се, заправо, јављају друге две историјске личности – цар Душан и краљ 
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Вукашин. У Бојићевом делу изабран је период Душанове владавине у коме се први српски цар 

налази на врхунцу моћи, док је његов син неко ко тек стасава као млади краљ. У свим осталим 

наведеним делима тема је Урошева смрт, а не његов живот. И сами наслови показују да се ова 

група дела могу поделити у две подгрупе – оне које су посвећене смрти младог цара или оне 

које су посвећене личности краља Вукашина. Драме посвећене животу и личности младог цара 

– нема. Зато, када Урош умире у књижевним делима, публика не посматра смрт једног 

појединца, већ смрт последњег српског цара и последњег владара из најзначајније 

средњовековне владарске династије.  

У Траедокомедији Емануила Козачинског, као и у Рајићевој драми, Урош је 

,,представљен као целомудрено божанско биће, несрећно и узвишено у спознаји сопственог 

краја“(Несторовић 2007: 231). Оба књижевна дела имају значајно место у историји 

књижевности зато што представљају прва дела у драмском роду. Ипак, њихови естетски 

домети су веома мали, те оне неће бити предмет истраживања лика цара Уроша у српској 

књижевности осамнаестог и деветнаестог века. Анализа овог јунака неће бити изложена тако 

што ће се пратити његов развој по редоследу по коме су се појављивала дела на књижевној 

сцени, већ ће се пратити промене различитих аспекта Урошеве личности да би се показало на 

који начин је извршена деградација личности овог јунака.  

 Дело Матије Бана Смрт Уроша Петог чини прво дело трилогије о пропасти српске 

средњовековне државе. Писац је у овим драмама обрадио теме које су у свести народа значано 

одређене традицијом, али, иако је у највећој мери карактере јунака формирао на овим 

представама, он се трудио да прикаже изабрани период као период динамичких политичких 

догађаја, који имају узрочно-последични след. Анализа драме Смрт Уроша Петог показала је 

да писац није желео да пропаст српске државе буде мотивисана грехом Урошевог оца, већ 

актуелним политичким дешавањима. Цар Урош сам открива највећи проблем своје владавине: 

,,Остављено зло насљедство царства, / У коме сваки велики властелин/ С царем самим мјерити 

се може“(Бан 1889а: 166). Ово је велики искорак када је реч о приказивању дешавања која су 

изазвала пропаст српске средњовековне државе јер грађански рат постаје централни догађај, 

који ће своје последице имати у догађајима непосредно пре и током Косовског боја. Урошев 

лик је зато нешто другачије мотивисан него у осталим књижевним делима у којима се овај 

јунак јавља. Његова рекација на грађански рат је пасивност, али не зато што он не жели да се 

бави државним питањима, већ зато што сматра да треба сачекати да у сукобу ослабе и Вукашин 

и Лазар, па да онда он поврати политичку моћ. У Вукашиновим речима се јасно открива које 

личности имају колико моћи према томе кога жели да првог уклони са политичке сцене: ,,Не, 

најприје с кнезом, па с царицом/ Па тек са царем“(Бан 1889а: 123). Јелена и Лазар активно 

учествују у дешавањима, Јелена са интересом да помогне сину, а Лазар да би следећи добио 

краљевску круну. Урошев лик је неделатан лик по својој природи јер ,,Сва снага његовог духа, 

/ Преко р’јечи даље не одлази“(Исто, 153). До промене у Урошевом лику је дошло тек током 

трајања драмске радње те он сам истиче: ,,Што изгубих неискусно д’јете,/ То муж зрео 

повратићу мушки“(Исто, 190). Ове речи откривају да је постојала велика неумешност у 

политичким деловањима у времену пре почетка драмске радње јер је дозволио да моћ 

Вукашина и Лазара буде толика да више нема снагу да се обрачуна са њима. Он није способан 

за манипулације као Јелена, а са друге стране није му у природи да дела, што представља 

велику препреку јер владарска фигура подразумева активно учествовање у политичком 

животу. О личним особинама, тј. приватном бићу јунака се не сазнаје пуно. Писац је својим 

избором да дешавања у средњем веку прикаже као низ политичких одлука људи које у то време 

владају, свог јунака у поптпуности поништио као политичку фигуру, али не и приватно биће 

јер оно није ни било у фокусу овог дела.  

  Драма Драгутина Илића посвећена смрти последњег Немањића довела је до помака већ 

и у самом наслову дела – насловни јунак је Вукашин. Овај поступак је потпуно оправдан, јер 

у свим наведеним делима Вукашин је тај који покреће радњу, а као негативни јунак писци су 

имали слободу у обликовању његове личности, те је често морфолишки био много богатији. 

Урош је у овом делу приказан као ,,нејаки“ и, по речима сабора, он је кривац за насталу 
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политичку ситуацију, која ће трајати ,,све док круна буде гледала/ Како јој силом престо 

отимају“(Илић 1987: 35). Драмска радња започиње сабором на коме великаши помажу Урошу 

да поврати власт који је Вукашин узурпирао одлуком да се не повуче са позиције намесника 

након Урошевог пунолетства. Илић није сукоб засновао на сукобу обласних господара, јер су 

сви, осим Мрњавчевића, на Урошевој страни. Иако има велику подршку, а опет успева да 

пропадне, млади цар се открива као потпуно неупсешна политичка фигура. Пошто је овако 

поставио политичке снаге, Илић мора да искористи мелодрамски елемент да би радњу 

покренуо у жељеном правцу – Вукашин убеђује Јелену у своја осећања према њој, а помоћу 

тога, и у добре намере према Урошу. Он ће и страдати зато што ће послушати мајчине савете 

и вратити се Вукашину. 

 Илић је Урошев лик поништио на два нивоа. Када је реч о њему као политичкој фигури, 

јасно је да овај јунак има велику кривицу за настала дешавања. Када сабор затражи од Уроша 

да Вукашина ослепи као казну за почињена дела, он одбија речима: ,,Ја ћу се одрећи мог 

престола,/ Ако се само тако царује./Не могу ли владати ко што влада цар,/ Ко зликовац нећу 

никада“(Исто, 60). Он жели други начин владавине у свету у коме то није могуће. Када добија 

такво упозорење од својих саветника, он га одбацује: ,,ако не беше таквог владара/ На овом 

свету тај ћу бити ја“(Исто). Овакве речи откривају незрелост и политичку наивност јер улога 

владара јесте да штити своје становништво поштујући његове вредности, а не да покушава да 

наметне своје. Урошеве речи откривају проблем у његовој политичкој филозофији: ,,Пре бих 

се своје круне одрек’о/ Него ли вашу крвцу пролио./ Скупа је круна, то ја добро знам/ За коју 

сте се славно борили“(Исто, 43). Круна припада владару, али она своју политичку моћ дугује 

народу који ступа у ратове не би ли заштитио независност државе. Мисао да ауторитет круне 

долази из народа је мисао која не припада средњем веку, али у свету књижевног дела 

послужила је да открије да Урош није свестан да његово немарно поступање према круни коју 

носи указује на непостојање поштовања жртви. Једна од највећих грешака је његова спремност 

да се одрекне круне зарад своје идеје владавине. Цар, Божији изабраник на земљи, не може 

себи допустити да напусти позив и бригу о народу зарад својих интереса, јер, као што је 

анализа показала, врли владар мора увек ставити интересе народа испред својих интереса.  

 Драгутин Илић у свом делу је, за разлику од Матије Бана, женске ликове учинио 

важним учесницима у драмској радњи, али не по политичкој функцији коју заузимају, већ 

породичним односима у којима се налазе са Урошем, чиме се драма значајно отворила ка 

питању приватне личности владара. Урош је изманипулисан да помисли да је доживео издају 

најбољег пријатеља и супруге. Пошто су докази неубедљиви, цар се доживаљава као наивна 

особа. Након Урошевог убиства, Вукашин Јелисавету и Боривоја означава као кривце са 

цареву смрт. Да би своју тврдњу учинио оправданом, он наводи како је Јелисавета на овакву 

одлуку била подстакнута љубављу према другом мушкарцу и жељом да влада. Овакве податке 

писац није могао наћи у изворима које је користио. Делови најмање естетске вредноси у овој 

драми заправо јесу они који прате ове мелодрамске елементе књижевног дела. Недоследна 

мотивација поступака јунака и приказивање приватног бића јунака кроз мелодрамске заплете 

који су већ били потрошени у српској књижевности нису допринели психолошком 

продубљивању јунака, нити целокупном доживљају дела. У истраживању начина на који је 

лик последњег цара обликован у књижевности, Илићев јунак је значајан јер је писац успео да 

прикаже да је недостатак карактера и проницљивости код овог јунака подједнако утицала да 

направи грешке у оквиру јавног и приватног живота.  

 Драмска дела која су се издвојила према својим естетским вредностима, али и начину 

на који је обликован лик цара Уроша јесу драме Смерт Уроша петаго Стефана Стефановића 

и Урошева женидба Милутина Бојића. Ове две драме на најбољи начин показују Урошев 

однос са Вукашином и Душаном, који су кључни односи за обликовање овог јунака у српској 

књижевности.  

 Дело које има највећу естетску вредност у оквиру корпуса дела у којима се истражује 

лик цара Уроша јесте трагедија Смерт Уроша петаго Стефана Стефановића. Као пресудан 

догађај у обликовању овог јунака било је ,,буђење Уроша“ око праве Вукашинове природе. 
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Дешавања у драмској радњи пре наведеног догађаја приказују начин на који Урош влада или, 

још чешће, то не чини. Једина одлука коју он доноси као владар у овом првом делу драме јесте, 

заправо, одлука да Вукашину додели титулу краља и на њега пренесе целокупну практичну 

власт. Ово је једино дело у коме титулу краља даје Урош, а не Душан, те је одлука утолико 

значајнија. Када се Душанов дух појави на сцени он сведочи да је породична клетва узрок 

његове одлуке да између свих великаша издвоји Вукашина. Ипак, овај његов поступак не 

оправдава Урошеву одлуку, иако се млади цар позива на њега. Мирково сведочење открива да 

је Вукашин за време владавине претходног цара заиста био велики јунак и да је промена 

његове личности уследила након одлуке да се његов социјални и политички статус побољша. 

Утолико је кривица Урошева већа јер у времену када крунише Вукашина, његов карактер је 

измењен. Да Урош одбија да увиди његову измењену природу на коју му многи указују, 

сведоче и следеће речи: ,,Вукашина ми сви завиде, због њега неће Мирко да је прави 

Србин“(Стефановић 1987: 102). Ситуација у којој владару ,,сви“ указују да је саветник кога је 

изабрао проблематичан, а он са лакоћом одбацује упозорења понавља се у низу драмских дела, 

као што је то било у случају Стеријиног дела Смрт Стефана Дечанског. Она указује да у 

владару постоји политичка наивност, али и неспремност да прихвати у потпуности свој позив, 

те сами себи намећу туђе мишљење као ауторативно, не би ли избегли тежину коју носи процес 

доношења одлука. Ово је разлог због кога Урош одлучује упркос свим саветима да Вукашину 

да круну. Он своју одлуку правда речима да су ,,сви Немањићи веру награђивали“(Исто, 99), 

али, приметно је да је он спреман да се позове на своје претходнике и ауторитет који имају у 

народу када треба да донесе одлуку у складу са својим интересима, али није спреман да 

прихвати модел владавине на основу ког су поменути преци ауторитет и добили. Он одбацује 

модел очеве владавине иако препознаје да је реч о моделу који је потребан за друштво којим 

влада: ,,О, лепо је то Душан бити, но тешко је, мати“(Исто, 105). Чак и када своју неспремност 

да се укључи у политичка дешавања правда жељом да промени модел владавине, речи 

изговорене мајци откривају праву природу његових одлука: ,,Остави Вукашина, он нек царује, 

ми ћемо весело живети“(Исто). Овакав став не открива жељу за новим начином владавине, већ 

жељу да се уопште не влада. Он је спреман да цар буде само по имену и тиме царску фигуру 

испразни од своје суштине јер нема цара без политичке моћи у његовим рукама. Тиме владар 

прелази у поље кривице јер ,,допушта да његов приватни интерес одређује животе оних који 

превасходно треба да зависе од његовог јавног бића“(Несторовић 2007: 47). Када Вукашин 

прими круну и са њом политичку власт, Урош га, заправо, у свему сем у имену поставља на 

место самог цара. Пошто сматра да је притисак који поданици и мајка врше на њега да дела у 

складу са титулом коју носи уклонио тиме што је крунисао Вукашина, Урош покушава да у 

његовој личности пронађе решење за своје емотивне потребе. Док су сви који окружују Уроша, 

младог владара позивали на буђење и преузимање одговорности коју његов положај носи, 

Вукашин је једини који је подржавао његову жељу да се ове обавезе ослободи. Осећајући да 

је његово приватно биће поништено од стране свих који га окружују зарад очувања државе, 

Урош одбацује све савете и бира да не преиспитује разлоге за оптужбе против Вукашина јер 

када би он био оно што они тврде, то би значило да не постоји ниједна особа која поштује 

његову праву природу и дозвољава да живи на начин на који жели. Зато он не увиђа 

манипулације којима је изложен, као и да Вукашин не прихвата круну да би помогао њему, 

већ да би испунио своје амбиције. Након крунисања Уроша њихов однос се са јавног преноси 

на приватно, те Вукашин почиње да буде ,,поочим“, са жељом да се њему обраћа речима 

,,сине“ и ,,брате“. Вукашин подстиче овакав однос све док не добије круну, а затим открива 

своју праву природу, након чега долази до Урошевог слома чији ,,врхунац представља туга за 

изгубљеном Вукашиновом љубављу у којој је јунак налазио супституцију очинске 

љубави“(Несторовић 2007: 59). Прва Урошева реакција на промењену ситуацију је да побегне 

,,из овог двора гди неправда и невера царствује“(Стефановић 1987: 128), иако је реч о његовом 

двору и ситуацији коју је он произвео својим делањем или избегавањем истог. У том тренутку 

јунак још увек има подршку осталих чланова властеле, али он се не одлучује да покрене борбу 

за престо, јер би повратак властели значио прихватање Душановог начина владавине. 
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Увидевши да његово приватно биће никада није било прихваћено, чак ни од стране Вукашина, 

руши се и илузија да се може владати на начин који је супротан од начина на који је владао 

његов отац јер ,,Душановом појавом остварен је идеал постављен биографијом Стефана 

Немање као оснивача светородне лозе. Зато сада 'бити Немањић' значи 'бити као Душан' јер су 

унутар његове владавине обједињени сви принципи узоритог модела власти. Као да време 

почиње да се мери Душановом појавом“.(Несторовић 2007: 49). Након великог лома до кога 

долази код Уроша и појављивања очеве сени у сну, судбина јунака бива одређена јер ,,тражено 

деловање за Србију које се на почетку драме препознаје као постојање кроз Душана, на њеном 

крају преводи у смрт за Душана ради добробити Србије“(Исто, 50). Урош, који никада није 

могао бити владар који је требало да буде, постаје једино за шта је према свом карактеру могао 

бити, а то је жртва, и то жртва која ће бити поднесена ,,са свешћу о њеној неопходности“(Исто, 

61). Са прихватањем да постане жртва, он сноси казну за кривицу коју је наследио рођењем и 

тиме постаје трагички јунак.  

 Лик цара Уроша у Стефановићевом делу није приказан као идеалан владар. Док је Илић 

политичке вештине које припадају идеалном владару доделио лику Вукашина, како је то 

препознала Марта Фрајнд, Стефановић је на сцену извео јунака који је могао у свим аспектима 

бити препознат као идеални владар. Реч је о лику Марка Краљевића. Ове његове особине 

уочене су и у народу, који у њему ,,гледи подмлађивајућасе Душана!“(Стефановић 1987: 119). 

Марко има највиша морална начела, што се огледа у његовој одлуци да одбије очев предлог 

против Уроша. Његова спремност да интересе заједнице стави испред својих начела посебно 

је истакнуто јер он ступа у конверзацију са ликовима какви су Урош и Вукашин, који су 

показали спремност да занемаре интересе народа не би ли остварали своје интересе, били они 

слобода или политичка моћ.  

 Стефановић је у свом обликовању Урошевог лика сукобио његово јавно и приватно 

биће и у том сукобу урушио и једно и друго. Најуспешније дело по естетским критеријума из 

низа дела посвећеним смрти последњег Немањића дало је највиши домет када је реч о лику 

цара Уроша.    

 Хронолошки посматрано последње дело у коме се јавља лик Уроша V јесте драма 

Милутина Бојића Урошева женидба. Након низа драма посвећених овом јунака и његовој 

смрти, Бојић је изабрао необичан догађај за тему свог дела. Догађај женидбе Уроша V није 

остао забележен као значајан у српској историји. Све што се може сазнати о њему јесте тврдња 

Рајића да су родитељи погрешили када су ,,млада оженили и време прикладно за науке за 

љубве определили“(Рајић 2002: 260). Одредивши своје дело као комедију у три чина, а 

изабравши за тему женидбу јунака, писац је начином на који је приступио теми и обликовао 

своје јунаке изневерио очекивање читалаца.  

Краљ Урош је заљубљен у Томаиду, даљу рођаку цареву и кћер сиромашног 

властелина. Цар Душан, када сазна кога воли његов син, примора девојку да прихвати брак, 

али до свадбе неће доћи јер ће млада побећи са царевим полубратом, Синишом. Овде две 

реченице могу у целини да прикажу радњу ове драме, али, када се читалац запита о разлозима 

због којих је до наведених догађаја дошло, открива се богат унутрашњи свет Бојићевих јунака. 

Урош, коме би према наслову драме требало да припадне главна улога, то сигурно није. 

Уместо њега, ово место припада његовом оцу, цару Душану. Ово је пример још једног 

књижевног дела у коме су догађаји Урошевог живота употребљени не би ли се својим учешћем 

у њима окарактерисали други ликови или отворила важна историјска питања. Главни разлог 

због таквог положаја овог јунака може се препознати у пасивности која је углавном једна од 

доминантних особина овог јунака. Анализирати његов однос са Томаидом је немогуће јер он 

и не постоји. Они имају само један међусобни дијалог, у коме јој Урош открива Синишино 

неверство. Овај однос у драмској радњи има улогу да открије особине Урошевог приватног 

бића. Он се у односу према њој открива као незрео и неискусан младић – збуњен је у њеном 

присуству и тешко му је да разговара са њом, а када и то чини, уместо да себе истакне у 

позитивном светлу, покушава да се истакне тиме што ће уништити њену представу о Синиши. 

Ове особине не би могле саме по себи овако младог јунака сврстати у негативне јунака, али, 
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његови даљи поступци у односу са Томаидом откривају низ проблематичних места. Урош се 

открива као вешт манипулант, па да би натерао оца да му дозволи да се ожени девојком коју 

жели, он прети да ће отићи у калуђере уколико му жеља не буде исуњена. Овакво понашање 

јунака показује његову незрелост и самовољу, али и једно погрешно разумевање љубави. Он 

ниједног тренутка не поставља питање како се Томаида осећа, посебно што би овакво питање 

било неопходно јер је свестан да је Душан приморава да уђе у брак. Непоштовање личности и 

осећања жене коју тврди да воли јунака откривају као саможивог, спремног да све жртвује не 

би ли остварио своје жеље. Заправо, љубав у њему и не постоји, осим према самом себи. Као 

што тврди да воли Томаиду, јунак такође тврди да воли цркве, књиге и да жели да се окрене 

духовном животу. Па ипак, током драме, он не учествује у ниједној од активности које би 

подржале ове тврдње. Када је са калуђерима, уместо у молитви он са њима учествује у пијанци. 

Забава којој се окреће у време доколице је игра коцкама. Као што тврди да воли Томаиду, а 

претвара је у средство за задовољење својих жеља, тако и тврдње да цени духовност и ученост 

не могу се уочити ни у његовим мислима, нити посведочити у његовим делима. Па ипак, оно 

што највише говори о Урошевом приватном бићу и начину на који је оно доживљено у свету 

јесте поглед који му упућује Томаида и који је описан у дидаскалији: ,,Начини презрив гест, 

погледавши нејаког Уроша. Но иако је она то учинила кришом, цар спази и разуме“(Бојић 

1978: 681). Презир који Томаида упућује Урошу откриваја његове особине као мушкарца. 

Уколико се осећање презира одреди као ,,социјално осећање с исходиштем у вредносном 

систему одређене културе, субкултуре, породице или појединаца“(Миливојевић 2014: 374), 

тиме што Душан не само да препозна осећање презира у Томаидином погледу, већ и тиме што 

то осећање разуме, јасно је да није реч о вредоносном систему појединца, већ целе културе. 

Када Томаида говори Душану како замишља свог будућег мужа, она даје слику ратника, 

храброг мушкарца који ,,преко гробова долази до циља“(Бојић 1978: 680) и који ,,не уме да 

моли ни да благосиља“(Исто). Ова слика је у поптуној супротности са оним што је Урош, чија 

појава одаје утисак ,,слабуњавог“ и ,,мало уморног“ младића, са умором који не пролази. Зато, 

када Томаида погледа Уроша са презиром, она ,,ставља себе на културно исправну страну оне 

вредности на основу које презире“(Миливојевић 2014: 375). У њеном случају, да вредност је 

скуп особина које се одређују као најпожељније особине за мушкарца у датом друштву. И док 

би се њена одлука да побегне са Синишом могла тумачити осећањима које има према Синиши, 

чини се да су на одлуку много више утицала негативна осећања која има према Урошу. Она 

на брак пристаје тек након што је Душан натера да бира између брака и смрти. Чак ни 

Душанове речи да је ,,наследник царски“ њу не могу да полакоме у одлуци коју доноси. Ни 

царски положај не може надокнадити оно што Урош јесте, или, прецизније речено, све оно 

што он није. Да постоји нешто што чини да различити људи и заједнице Урошеву личност 

оцењују као погрешну, сведочи и чињеница да је Душан два пута био одбијен када је просио 

девојке за сина. Пошто се политичком положају царства не може ништа замерити, оправдано 

је питање зашто су већ два владара одлучила да своју кћер не дају младом престолонаследнику. 

Разлог се може наћи у Душановим речима: ,,А Урош? Видиш га... Ми ту нисмо 

криви/(застане)/Разумеш... Не мора баш све да се каже“(Бојић 1978: 692). Оно што се 

прећуткује овом приликом јесте свесност да у његовој личности, у његовом карактеру, постоје 

недостаци које ни васпитање и средина не могу да надокнаде. Он не поседује особине потребне 

да би био владар јер, како сам Душан примећује, од својих поданика се не издваја по памети, 

али ни по снази карактера. Душанов закључак да љубав ,,друге диже“, а Уроша ,,обара“(Исто, 

677) показује да забринути отац ипак греши у својој процени. Он као љубав препознаје 

осећање које то није. Док се Урош описује као неко ко је ,,пун сумње, млакости, снова и 

чезнућа“(Исто, 661), потребно је одредити шта је то за чим овај јунак чезне. Током драме 

једина Урошева жеља која га наводи да дела јесте жеља да добије Томаиду. Па ипак, речи 

јунака у којима описује идеал једног бића откривају да је за њега то вољена жена јер ,,у вољеној 

жени све је лепо“(Исто, 709). Урошеве речи с почетка драме да му је досадно, посебно када је 

реч о ратовима и државничким пословима, показују да тај свет, свет политике и друштевних 

питања јесте свет у коме он себе не проналази и у коме не може да се оствари. Његово 
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понашање усмерено је на чулна задовљства – он се одаје пићу, игри. Чак и када је реч о 

осећањима које има према Томаиди, а која се најпрецизније могу описати као осећање 

заљубљености незрелог мушкарца које прати неконтролисани егоизам, и оно Урошу буди 

потребу да задовољи своје жеље. Овим се открива да је целокупно постојање јунака усмерено 

на задовољавање својих жеља, као и да ван жеља свет не постоји. Чак и његова претња да оде 

у калуђере, која може деловати на први поглед као потреба за духовним животом и постојањем 

вишег смисла, открива се као потреба јунака да променом начина на који постоји у свету себе 

ослободи обавеза које су му наметнуте рођењем. Урошева спремност да постане калуђер у 

његовом случају не подразумева прихватање оних обавеза које би овај духовни позив обично 

подразумевао јер су калуђери ти са којима се он опија, те и о њиховој улози у друштву он има 

погрешну представу, како Душан запажа: ,,Ти ни самог себе не разумеш често,/А још мање 

људе чија лаж те слави“(Исто, 670). Његова немогућност да буде оно што функција на којој се 

налази захтева представља велики проблем у Душановим плановима за будућност. Када 

исфрустрирани цар и очајни отац изговори да једино очекивање које има од њега да му подари 

унука, Урош у потпуности бива поништен и на јавном плану, јер престолонаследник би био 

само по имену, док не би подарио следећег. Милутин Бојић је у свом делу у потпуности 

деградирао лик Уроша V, поништио га као приватно и као јавно биће. Његов лик је, заправо, 

негација туђих жеља -Томаидиних када је реч о мужу, Душанових када је реч о сину и 

наследнику.  

 У истраживању начина деградације лика Уроша V у српској књижевости деветнаестог 

века пажњу истраживача привлачи једно естески веома сиромашно дело, али које је значајно 

јер представља најошрију критику личности овог јунака на политичком плану. Реч је о 

приповеци Јована Драгашевића Царица Јелена. У овој приповеци цар Урош је приказан као 

особа која је око себе окупио ,,неискусне људе и удворице, којима би положајем импонирати 

могао – јер духовном снагом не бијаше кадар да се изједначи с киме“(Драгашевић 1890: 12). 

И док се у својој карактеризацији писац у великој мери ослања на Рајића, што се и може уочити 

у речима да ,,у беспослици и небризи растаче скупо Душаново благо“(Исто, 12), судбина 

јунака разрешена је на потпуно другачији начин. Када се Турци појаве на српској граници, цар 

Урош позива угарског краља Лудовика I и предаје му своју војску, јер он сам ,,није умео, нити 

је хтео, нити смео, да ту војску поведе у бој“(Исто, 15), да би затим, када Срби претрпе први 

пораз на Марици, побегао у северне крајеве. Титулу цара Вукашину додељује народ и он 

одлази у бој не би ли заштитио царство. Драгашевић је у својој приповеци, коју је писао после 

појаве критичке школе у српској историји и јасних доказа који показују да Вукашин није убио 

Уроша, умногоме изменио традиционалан начин на који се приказују ова два јунака. Док први 

добија низ позитивних особина и постаје врли владар коме сам народ даје круну, Урош је 

приказан не само као човек лоших особина, већ и као неко ко бежи од опасности и напушта 

сопствену земљу. Опис Уроша V као лошег владара у овом делу достигао је свој врхунац. 

 Лик цара Уроша у српској књижевности деветнаестог века показао је нијансираност у 

поништавању јавног и приватног бића једног јунака. Док је Бан био заинтересован за јавно 

биће свог јунака и на њему показао све недостатке личности младог цара, значајни 

мелодрамски елементи код Илића пружили су прилику да се на сцени прикаже и приватно 

биће јунака. До сукоба између јавног и приватног бића јунака долази у Стефановићевом делу, 

када јунак трагички страда, при чему његово биће у целини бива порекнуто од стране света у 

коме живи. Последњи у овом низу је Бојићев јунак, млади краљ који постоји у свету као 

негација оног што сви остали јунаци желе. Што је више долазило до поништавања Урошеве 

личности, јачали су јунаци који су га окруживали. Лик Вукашина у Стефановићевом делу 

неупоредиво је упечатљивији него код Бана и Илића, док Душанов лик у Бојићевом делу 

доминира целукупном драмом у тој мери да Урош бива непрецизно обликован. Урош 

Немањић никада није приказан као идеалан владар. Чини се да је писцима његов лик послужио 

да би показали шта је оно што један владар треба да буде, а што Урош никада није био.  
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1.5. Кнез Лазар Хребељановић 

 

Значај који је косовска традиција имала у српској култури је у двадесет првом веку, 

више од шест стотина година након Косовског боја, Мило Ломпар одредио као један од 

конститутивних елемената на којима се заснива српски идентитет. У њој он је препознао 

,,историјску вертикалу како духовне, тако и историјске судбине српског народа“(Ломпар 2020 

: 919). Опредељујући се да термином традиција означи све оно у српској култури што се 

формирало око приче о Косовском боју, Ломпар се на прави начин удаљава од мноштва 

термина који се данас користе у друштвеним наукама. Текстови, али и јавни говор, у којима 

се преиспитују важна питања српске традиције данас скоро у подједнакој мери садрже термине 

косовски мит и косовски завет. Они се најчешће употребљавају као синоними. Са друге стране, 

у стручној литератури посвећеној проучавању народне књижевности могу се пронаћи и 

термини косовска легенда или косовско предање. За потребе овог истраживања потребно је 

направити разлику између наведених термина. Термином косовско предање означава се оно 

што чини народно памћење о томе на који начин су се одиграли догађаји непосредно пре и 

током Косовског боја. Током неколико векова након боја једино знање о њему које је постојало 

било је оно које је било сачувано у епским песмама, које су представљале ,,народно мишљење 

о догађајима и личностима“(Милошевић-Ђорђевић 1990: 12), те оно има значајну улогу и 

треба га издвојити као целину. Термини косовски мит и косовски завет се неће користити као 

синоними јер се термин косовски мит дефинише као укрштај онога што је обухваћено 

косовским предањем и тумачење тог предања, које у сваком времену бива поново извршено 

да би се актуелизовале оне вредности које су штитили косовски јунаци, а које кореспондирају 

са актуелним политичким и друштвеним приликама. Зато овај мит увек представља пример за 

највише етичке принципе који се морају поштовати у заједници, иако су и заједница и сам мит 

подложни променама. Ова повезаност мита и заједнице омогућава његову актуелност кроз 

векове, чиме свака нова генерација бива упозната са њим. Косовски мит у својој сржи садржи 

избор светог кнеза као пример за највећи етички принцип којим се сваки члан заједнице мора 

водити. Стога, оправдано је рећи да сам садржај мита у себи садржи позив члановима да се у 

судбински важним ситуацијама определе за вредности за које се определио и кнез Лазар. Овај 

мит у себи, поред херојских, садржи и значајне хришћанске елементе, који обавезују да 

појединац коме је упућен позив одлучује да га прихвати из позиције слободне воље, као што 

је то било учињено у прошлости. Одговор свих чланова заједнице да прихвате позив и учине 

делом својих етичких начела морални императив који мит носи у себи јесте, заправо, оно што 

чини косовски завет. Како Жарко Видовић истиче, ,,завет је присутан само кад смо га 

свесни“(Видовић 2016: 442), те се не може говорити о преношењу завета кроз генерације јер 

је потребно да се свака генерација изнова заветује. Да би једна нација постала заветна, 

потребно је да сви члнови заједнице буду спремни да се заветују јер је историјско искуство 

српског народа показало да напуштањем завета долази до напуштања постојеће заједнице и 

преласка у друге, што су најчешће биле новоформиране нације. Да српска нација наставља да 

постоји као заветна нација до данашњег тренутка сведочи и чињеница да је косовски завет 

своју актуелност задржао до данашњих дана зато што нацију ,,морално и духовно оживљава и 

васкрсава“(Јевтић 1992: 329). Посматрање догађаја који су се одиграли у другој половини 

деветнаестог, посебно током двадесетог века, открило је да су косовски завет и православље, 

које је са њим скопчано, имали значајну улогу у очувању српског идентитета. Одрицање од 

завета за Србе у овим историјским тренуцима знчило је прелазак у новоформирану 

југословенску нацију.  

  Почетак формирања косовског мита уследио је убрзо након самог боја, већ у делима 

кнежевих савременика. У десет средњовековних списа који су посвећени Косовском боју, а 

који су настали веома брзо након самог боја, лик кнеза Лазара бива приказан са значајним 

елементим владара-мученика који умире за хришћанску веру. Са преносом кнежевих моштију 

у Раваницу бива заокружено стварање култа. Формирање култа има и значајну политичку 

улогу јер ,,после два века превласти Немањића кнез Лазар је прва световна личност изван 
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владарског рода која је проглашена за светитеља“(Михаљчић 1989: 145). Проглашење кнеза за 

светитеља убрзо након његове смрти открива жељу наследника да ,, стварањем култа оснаже 

легитимност своје власти, и повежу са снажним генеолошким везама са светородном лозом 

Немањића“(Сувајџић 2021: 44). Преузевши од Немањића традицију канонизовања владара, 

они су преузели и модел по коме се овај црквени чин користи као решење изазовне политичке 

ситуације коју чини питање чији наследници имају право да се нађу на престолу. Хришћански 

елементи, који су на овај начин испунули кнежеву биографију, а посебно догађаје непосредно 

пре и током боја, своје место су пронашли у стваралаштву народних певача. Они су ове 

елементе прихватили и обухватили, те у еспким песмама ,,Косово је схваћено као судбинска 

драма народносне заједнице у којој се мора учествовати да би се потврдила припадност тој 

заједници, оно је одсудна, гранична ситуација у којој се стављју на проверу основне вредности 

на којима се темељи колективно народно постојање“(Деретић 2007: 378-379). 

 У времену које је наступило падом српске државе у коме су Срби живели на територији 

двеју моћних империја, сећање на славну прошлост је било очувано, при чему се ,,насилни 

крај династије доживљава као трагедија личности која има судбоносне последице за народ, 

док је пропаст царства на Косову схваћена као национална катастрофа, после које више ништа 

није као што је било пре“(Деретић 2000: 241). У таквој ситуацији, култ кнеза Лазара је имао 

значајну улогу, посебно на територији Хабзбуршке монархије. Током сеоба мошти кнеза 

Лазара су биле једна од највећих вредности које је народ понео са собом, те су оне 1697. године 

биле положене у Раваницу на Фрушкој гори. Присутност моштију у једном од најзначајнијих 

културних средишта српског народа имао је важну улогу да се током осамнаестог века на 

територији Хабзбуршке монархије издвоје ,,култови Светог Саве и Светог Симеона, као и 

Косовски завет“(Ковић 2014: 166), чија је централна личност Свети кнез Лазар. Ове три 

личности постале су централне личности у питању српског идентитета, али и примера којим 

се мора поћи да би до обнављања изгубљене државе дошло. Значај средњовековних српских 

владара је на овим просторима био толики да у најпознатијој сачуваној збирци осамнаестог 

века, ,,Ерлагенском рукопису, нема места за косовску легенду“ јер ,,аустријске царске власти 

никада нису особито мариле за државотворне легенде српског национа“(Сувајџић 2021: 49).  

 Значајна промена у српском идентитету догодила се са преласком на територије 

Хабзбуршке монархије и сусретањем са барокном културом, али и другим политичким и 

друштвеним идејама. Ово померање Мило Ломпар је одредио као ,,секуларно искуство новог 

века“(Ломпар 2020: 921), које је, пре свега, Србима донело идеју националне државе. 

Притисци католичке цркве, као и непријатељство које су често према српском становништву 

показивали Угари, а понекад и сам Двор, натерали су српску заједницу да промисли о себи и 

сопственом идентитету. Као једина институција српског народа, православна црква на овој 

територији оличена у Карловачкој митрополији је имала најважнију улогу у заштити 

становништва од у мањој или већој мери наслиног унијаћења. Како уочава Ненад Николић, 

политичке и културне прилике у осамнаестом веку су утицале да верско питање постане 

питање симболичког православља(Николић 2019: 296), у коме теолошка компонента нема тако 

значајну улогу као што је имала свест заједнице о значају православља за њихово духовно 

очување. Ово ново схватање вере у српском народу имало је своје одјеке и у књижевноси и 

питању њеног идентитета, те ,,значај симболичког православља за српску књижевност мора, 

међутим, бити освешћен: јер, он је настао дугим историјским трајањем у којем је агон са 

исламом и католичанством био сталан, премда у променљивим облицима, стварним и 

симболичким“(Николић 2019: 297). Жеља за формирањем националне државе која се јавила у 

српском народу није била у супротности са већ постојећим елементима српског идентитета јер 

,,национална држава је била, дакле, носилац једнога кретања које није значило ни 

поништавање светосавске нити поништавање косовске традиције“(Ломпар 2020: 921). 

 Почетак деветнаестог века у српској историји обележио је почетак српске револуције 

за ослобођење од Турака и стицање независности. Значај овог догађаја је био толики да је своје 

место одмах пронашао у народним епским песмама. Да је борба против вишевековног 

непријатеља за слободу и самосталност подсетила на сличан догађај из прошлости може се 
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увидети у епској поезији, у којој је Филип Вишњић издвојио ,, два преломна момента у 

историји српског народа. То су Косовски бој и Први српски устанак“(Сувајџић 2021: 180). Овај 

талентовани народни певач, који је дубоко разумевање народне традиције, а преко ње и 

одређених историјских догађаја, препознао је значај свог времена и ,,певао је са чврстом 

идеолошком концепцијом по којој Косовски бој и Први српски устанак предстаљају међаше 

свеколике српске историје“(Исто). Значај Косовске битке у народној традицији, а посебно 

епској поезији, одредио је и Вук Караџић у свом предговору:,,Ја мислим, да су Србљи и прије 

Косова имали јуначких пјесама од старине, но будући да је она премјена тако силно ударила у 

народ, да су готово све заборавили, што је било донде, па само оданде почели наново 

приповиједати и пјевати“(Караџић 1975: 569). Цитирано мишљење, које је било поуздано јер 

је долазило из великог познавања грађе, утицало је и на писце који су под утицајем његових 

идеја стварали. У препознавању значаја који косовски мит има за српску нацију на пољу 

књижевности у деветнестом веку главну улогу су одиграли Вук Караџић и Петар II Петровић 

Његош јер ,,епска поезија и Његошева дела били су присутнији у најширим српским слојевима 

него Гарашаниново Начертаније или Скерлићеви програмски текстови“(Ковић 2014: 168). 

Вредновање народне епике у деветнаестом веку, које је било условљено идејама романтизма, 

као и врхунска естетска вредност Његошевог дела омогућили су да косовски мит постане део 

свести народа. Значај који је Косово имало за Његоша било је толико да ,,он говори о Косову 

као о ма ком другом морално-политичком аргументу, као о живом и пресудном фактору 

колективне и личне судбине“(Андрић 1976: 12). Ово је посведочено и у његовим делима, а 

посебно у Горском вијенцу, чији ће главни јунак бити стављен у ситуацију да понови Лазарев 

избор и још једном посведочи опредељење српског народа за метафизичко-небеску раван 

постојања. Слободан Јовановић, анализирајући догађаје у веку за собом и његовом значају, 

издвојио је да ,,народне песме, Косовски мит, Његошева дела дали су првог и најтрајнијег 

подстрека размишљању о нашем националном карактеру“(Јовановић 2009: 12).  

 У свом познатом спису Шта је нација?, који је изговорио на Сорбони 1882. године, 

Ернест Ренан је истакао да ,,националне успомене националне туге више вреде од тријумфа, 

зато што оне намећу дужности, што оне намећу заједничке напоре“(Ренан 1907: 34). Значај 

који је косовски мит имао у конституисању и очувању српског идентитета пренео се и на значај 

који су његови учесници добили у памћењу српског народа. Посебно место је, наравно, добио 

лик Светог кнеза Лазара: ,,У ово време сумње и слутње потребне су нам две снаге, једна 

унутрашња, за одбрану душе, и једна спољашња, за одбрану Отаџбине. Пример за обе снаге 

имамо у Косовском кнезу. Он је душу своју венчао за небо, а живот жртвовао за 

отаџбину“(Велимировић 2013: 50).  

 Народна књежвност је лик кнеза Лазара описала као идеалног владара који представља 

,,тип светог владара-мученика“ (Сувајџић 2005: 259). Када је реч о рецепцији лика овог јунака 

у деветнаестом веку, најзначајнију улогу су одиграле збирке Вука Стефановића Караџића, у 

којима је стављен ,,акценат на светитељски култ кнеза Лазара“(Сувајџић 2021: 101), као и 

Историја Јована Рајића. Писци су решења за драмске заплете и податке о карактеризацији 

јунака свакако пре преузимали из Рајића, али идеја да кнез Лазар на крају мора бити приказан 

као владар-мученик обележио је у потпуности његово појављивање у делима деветнаестог 

века.  

  Постоји четири дела која не играју значајнију улогу у литерарном обликовању 

владарске фигуре кнеза Лазара, али би значајно поменути их због популарности коју су имала 

у деветнаестом веку, иако је, из данашње перспективе реч о делима која по својим естетским 

дометима ,,не завређују више од спомена у библиографијама“(Фрајнд 1989: 221). 

Гаврило Ковачевић је написао два историјска спева, од којих је један посвећен побуни 

против дахија, а други Боју на Косову. Овај други носи назив Сражениiе страшно и грозно 

между србльима и турцыма на полю Косову под князомь Лазаромь случившесе 1389мь лѣту 

юнія 15 дана. Дело нема никакву естетску вредност јер је реч о препеву народних песама, али, 

упркос или баш због тога, ово дело ,,спада у наша највише издавана дела у XIX веку“(Деретић 
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2007: 519). Оно је имало значајну улогу и по томе што је због релативно великог броја у коме 

је штампано представљало извор писцима који су се бавили темом Косовског боја.  

Други писац који је пуно пажње привукао својим делом посвећеним Боју на Косову 

јесте Јоксим Новић Оточанин, који је као ђак Јернеја Копитара и Вука Караџића био под 

њиховим јаким утицајем када је написао своју Лазарицу. Он је дело 1847. године и објавио, у 

години која се сматра годином Вукове победе. Следећа издања уследила су брзо, те се друго 

издање појавило 1860, а треће 1882. године. Читање овог дела савременог читаоца може 

оставити у недоумици јер, како Скерлић пише, ,,овај народски спев, са предметом који је увек 

био драг српском народу, побудио је одушевљење у омладини. Књига је имала више успеха 

но и сам Горски вијенац, који је исте године изашао и у омладинским круговима учио се 

напамет“(Скерлић 2006: 255). Самосталност и оригиналност у овом делу су веома огранчени 

јер је Новић ,,доследно и потпуно покушао да изведе романтичну идеју на темељу народне 

поезије и из материјала који она даје, саградити уметнички еп и целу уметничку 

књижевност“(Исто, 256) Данас се под Лазарицом подразумева пет песама, од којих пета песма 

јесте она која је прва изашла 1847. године, а којој су касније придодате остале песме. 

Најзначајније промене које је Новић унео у текст јесу оне које се тичу начина на који се врше 

припреме за бој. Песник је у радњу свог спева унео и избор Лазара за кнеза. Он тај избор 

преставља као демократске изборе, на којима скупштина бира, и избор се врши између тројице 

јунака, при чему свака група има свог фаворита – јунаци су за Бановић Страхињу и Марка 

Краљевића, а свештеници за Лазара. Утицај начина на који је Лазарев лик приказан у народној 

књижевности је очигледан јер он није приказан као представник херојског света, већ његова 

прича постаје прича о избору и судбини хришћанског владара. Песник као први сукоб Мурата 

и Лазара одређује сукоб који је наступио у времену пре Косовске битке, у коме је српска страна 

победила. Овај сукоб ће имати веома важну улогу у начину на који турски султан врши 

припреме у песми Мурат Отомановић мити Србе. Упркос незадовољству турских војника, 

Мурат одлучује да помоћу манипулација и подмићивања изазове раскол у српској страни пре 

боја. Овај нечастан план мотивисан је страхом од војске која је претходни пут победила. Оно 

што је значајно јесте да је песник као људе који су на страни нечасног владара одредио 

муслиманске свештенике. Ово је велика разлика у односу на положај који православље има да 

одигра у овим дешавањима. Муслимански свештеници не само да не позивају људе да се крећу 

ка врлини, а посебно оног који је по свом политичком положају изнад свих, већ и подржавају 

овакво понашање. Очигледно да се као циљ представника ове религије не поставља спашење 

човека и његово вођење на духовном путу, већ остварење политичких циљева државе у којој 

се налазе. У осталим аспектима Новић је пратио своје узоре, осим улоге коју је доделио 

Бановић Страхињи. Овај велики српски јунак добио је своје место у самом боју.  

 Последње дело које је важно поменути, али које неће бити предмет даље анализе зато 

што нема значајне оригиналности у приказивању Косовског боја јесте роман Бој на Косову или 

Милан Топлица и Зораида Јована Стерије Поповића. Већ је Јован Скерлић одрекао овом делу 

књижевну вредност(Скерлић 2006: 153), препознавши у њему подржавање одређеног типа 

европског романа. Стерија је и сам у написаном предговору рекао да се при раду угледао на 

Флоријанов роман Гонзалво од Кордове или поновно освојена Гранада. Приповедни ток који 

се тиче дешавања у вези са Косовским бојем током анализе приказује да ,,је Косовски бој само 

догађајни оквир за приповест о несрећној љубави српског витеза и мухамеданске принцезе 

која се десила непосредно уочи боја“(Несторовић 2011: 151). Радослав Ераковић у свом 

истраживању уочава да је ,,тема Косовског боја због своје комплексности посредно иницирала 

одређени степен дезинтеграције традиционално чврсте структуре шпанско-маварских романа 

интегрисане у Бој на Косову“(Ераковић 2003: 191). Ово се одиграло на две равни – прво ,,на 

плану психолошког профилисања одређених јунака“(Исто), а друго оно што Ераковић 

одређује као конфесионалну раван. Показано је да Стерија у свом приказивању Косовског боја, 

иако је он био само позадина за мелодрамске елементе, није био спреман да одступи од 

традиционалне представе о тим разлозима због којих јунаци у бој иду. Утицај традиције био 

је толико јак да се нарушио канон шпанско-маварског романа. Ликови који су део приповедног 
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тока који обухвата дешавања око Косовског боја нису ни на који начин приказани на нов начин 

у односу на традицију, посебно када је реч о лику кнеза Лазара, те се роман искључује из даље 

анализе начина обликовања овог књижевног лика.  

 Марта Фрајнд у свом тумачењу начина на који се приказивање косовског мита у српској 

историјској драми(Фрајнд 1996: 179-190) издваја ,,два или три преломна тренутка у 

хронолошком пресеку наше драмске традиције“(Исто, 179). Први тренутак она препознаје у 

Стеријној обради ове теме, који је направио искорак у два битна аспекта: први је ,,одређена 

рационализација поступака личности драме која захтева сложенији заплет и извесно скиционо 

и психолошко објашњавање“(Фрајнд 1989: 230), а други ново виђење историје које је 

подразумевало да она постаје ,,политичка прошлост једног народа коме треба објаснити 

елементе политичког стања и сукобљавања његове историје“(Исто, 231). Други преломни 

елемент у начину обликовања косовског мита у српској књижевности Марта Фрајнд 

препознаје у појави драме Лазар Милоша Цветића. У њој је ,,позоришни модел историјске 

драме сведене на мелодраму и неоплемењено пригодно, свечарско, пригодно, коришћење 

легенде у пропагандне сврхе“, чиме се постигло да је мисао на коју се ,,сводила Косовска 

легенда била је сад како поново освојити Косово и повратити стару славу Немањића“(Фрајнд 

1996: 188). Померање до ког је дошло на пољу схватања улоге драмских дела посвећених овој 

теми, према тумачењу Марте Фрајнд, довело је до тога да се до дела Љубомира Симовића Бој 

на Косову није појавило књижевно дело које би имало значајније место у приказивању овог 

мита у оквирима српске књижевности. 

 Дела српске књижевности деветнаетог века која ће бити предмет овог истраживања јесу 

драме Јована Стерије Поповића Милош Обилић, Симе Милутиновића Сарајлије Трагедија 

Обилић, Јована Суботића Милош Обилић, Матије Бана Цар Лазар и Милоша Цветића Лазар. 

Поред анализе ликова кнеза Лазара, значајну улогу ће имати и ликови Милоша Облилића и 

Вука Бранковића, пошто ова три јунака имају најзначанију улогу у косовском миту, а сходно 

томе, и у драмској радњи наведених дела. Као најпроблематичније место драмских радњи 

наведених дела из перспективе критичке историје јесте наведена издаја Вука Бранковића. 

Познато је да је у народу формирано мишљење о издаји као разлогу због кога је до пораза 

дошло, али, када је реч о структури драмског дела, издаја Вука Бранквића је неопходна јер без 

ње ,,не би било тешњих интегретативних процеса између Лазареве и Милошеве 

легенде“(Сувајџић 2021: 68).  

 Сви наведени писци, осим Стерије, своја књижена дела су одредили као трагедије. 

Суботић је у наслов свог дела ставио да припада овој књижевној врсти, док су Матија Бан, 

Јован Суботић и Милош Цветић своја дела одредила као трагедије у пет чина. Проблем са 

овим одређењем је у томе што ниједна од ових драма није, заправо, трагедија. Реч је о 

историјским драмама у ужем смилу, које, у мањој или већој мери, садрже елементе историјске 

мелодраме. Разлог због ког писци нису могли да правилно одреде књижевну врсту којој 

припада њихово дело јесте у томе што су они желели и веровали да пишу трагедију, али то се 

није догодило зато што, чак и када су имали довољно теоријског знања, нису имали довољно 

вештине да осмисле радњу трагедије и обликују личности које би имале улогу трагичког 

јунака. Прва препрека у њиховом раду је била то што су из народне културе преузели модел 

по коме се кнез Лазар појављује као владар-мученик. Оваква одлука је већ дисквалификовала 

кнеза Лазара као трагичког јунака, чак и пре него што би сама књижевна дела настала. Основни 

елементи заплета су испратили традицију и у свим драмама су присутни следећи догађаји: 

свађа између Маре и Вукосаве, (код Цветића Мара-Милош), сукоб Вука и Милоша, сабор који 

доноси одлуку да ли ће се ићи у рат, кнежева вечера на којој је Милош неправедно оптужен, 

убиство Мурата и испуњење Милошеве заклетве, Милош и Лазар умиру. Доследно преношење 

дешавања из народне поезије и Рајићеве историје у уметничку књижевност показали су 

,,драматуршку неумешност својих аутора да мотиве и карактере којима је епска традиција већ 

дала препознатљиво оличје, саобразе законитистима драмске структуре“(Несторовић 2007: 

104). Лик Милоша Обилића, који је први одређен као насловни, али и трагички јунак у 

наведеним драмама, открива проблем који писци нису уочили, а који је био основна препрека 
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у обликовању овог лика као трагичког, а то је чињеница да ,,Милош дела са позиције приватног 

бића. Оклеветани јунак хрли у сустрет подвигу не би ли показао да Вук Бранковић греши, а не 

да би спречио да Вук Бранковић изда“(Несторовић 2007: 77). Вук Бранковић је због строго 

постављених граница у којима су се Лазарев и Милошев лик развијали морао да претрпи 

одређена одступања у односу на начин на који је био приказан у традицији. Писци су овог 

јунака обликовали тако што су ,,карактеру негативца (...), формирајући га унутар круга предаје 

о издајнику, доделили још једну улогу, улогу завереника“( Исто, 103). Ово је елемент који је 

имао кључну улогу у немогућности писаца да напишу трагедију јер ,,Вук и Милош нису 

заточеници два концепта људскога постојања у космосу. Њихова уроњеност у моралистички 

концепт одузела је сву узвишеност сукобу принципа који их руководе и свела га на прост 

егзамплар етичке одреднице“(Исто, 106). 

  Највећи проблем који су драмски писци морали да реше у писању својих дела јесте да 

мотивишу Лазареву одлуку да оптужи Милоша за издају. Овај мотив је преузет из народне 

њижевности. Док је у народној епској песми било довољно да до оптужбе дође, без објашњења 

о разлозима који су до ње довели, драмски писци су морали да разреше следећи проблем: Како 

приказати кнеза Лазара као идеалног владара-мученика, када он упућује неправедну оптужбу 

Милошу Обилићу? Посебна тежина ове оптужбе се огледа у томе што ,,у витешкој традицији, 

којој припада Обилићев лик, најтежом повредом части сматра се издајство владара“(Сувајџић 

2021:68)? Лазар чини једну од највећих грешака у нашој народној епици, али и о разлозима за 

ту грешку у епским песмама нема података. Милош у одговору на упућену му оптужбу не 

оптужује Вука да је утицао на Лазара, већ истиче да је он непрепознати издајник. У писаној 

књижевности, ипак, кривица за погрешну оптужбу није могла бити на Лазару због жеље да се 

овај јунак прикаже као идеални владар. Да би разрешили тај проблем, писци су се окренули 

механизму по коме се Лазар налази у заблуди када оптужи Милоша. Особа која га је довела у 

заблуду је иста она која је на себи понела и кривицу издаје - Вук Бранковић. Средства која су 

коришћена да би се објаснио на који начин је кнез обманут су се разликовали.  

У Сарајлијином делу Вук убеђује Лазара речима, док Стеријин јунак бива обманут 

подметнутим писмом. Стерија, који од свих писаца који су писали дело са овом тематиком 

има највећи таленат за природу драме, осећа недостатке у оваквој мотивацији и има потребу 

да овом питању посвети више пажње. Југ Богдан упозорава Лазара да Муратово писмо није 

довољан доказ да би се посумњало у Милошеву честитост, посебно зато што је турски султан 

има највише интереса да до раздора међу Србима дође. Када Лазар покуша да се позове на 

Вуково сведочанство да је тачно оно што у писму пише, Југ Богдан одбацује и ову тврдњу, 

доводећи у питање Вуков карактер и његове мотиве за учешће у целокупном процесу. Лазар 

овај став одбацује, али не зато што је потпуно сигуран у Вукову честитост, већ зато што мора 

бранити свој поступак: ,,Три сам већ војводе изгубио, не могу се и четвртог лишити“(Стерија 

2004: 100). Ако је било кључно да се уочи самог боја пред свима оптужи највећи јунак српске 

војске, који ,,никад није ни најмање искре подлости показао, но свуда и у сваком случају 

драгоцену крв своју пролевао“(Исто, 83), како онда не може бити важно да се постави питање 

Вукове оданости, посебно што би откриће њега као завереника Милоша очистила непреведне 

клетве. У оваквим постпупцима Стерија открива Лазара као лошег владара, јер он свесно бира 

да не исправи начињену грешку. Тај избор ће га одвести у пропаст. 

 Дело Јована Суботића је показало неспремност писца да прихвати да његов јунак може 

заиста донети такву одлуку и остати као иделани владар. Он се, такође, послужио писмом и 

лажним Вуковим сведочењем да докаже Милошеву кривицу, али, упркос доказима које добија, 

његов јунак и даље не верује, нити жели да другима открије своје сумње. Тек када га Вук 

натера да проговори, и када сви посумњају јер постоји писмо као доказ, Лазар изговара кључне 

речи – он Милошу верује, па ако је и издао, спреман је да му своје поверење још једном 

поклони. Суботић, који је имао теоријско знање о природи драме, препознао је 

проблематичност наивности која постоји у Лазаревом лику, али није успео да овај проблем 

уверљиво разреши. Матија Бан је лажном писму додао и лажне сведоке, али, пошто је реч о 
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Турцима, они свакако не могу бити поуздани нити пружити бољу мотивацију за поступке 

владара  

 Анализа ових не тако истакнутих детаља драмске радње јасно показује који писци су 

имали осећај за природу света драмског дела и искорачили из постојећих шаблона не би ли 

уверљивије мотивисали одлуку свог јунака. Па ипак, упркос њиховом труду, Лазареви 

поступци могу бити логични само у једном случају – уколико се прихвати да је у политичком 

аспекту реч о наивном јунаку. Ово није у складу са ликом народне књижевности који је донео 

најзначајнију одлуку у целокупној судбини српског народа, али је јасни показатељ да изазов 

који српски драмски писци деветнаестог века нису могли да савладају јесте да драмску форму, 

уобичајне заплете и драмска средства прилагоде лику кнеза Лазара. Стерија је у свом делу 

покушао да пружи додатну мотивацију, док је Суботић у одређеној мери изменио сама 

дешавања током последње вечере. Да до измене личности главног јунака и напуштања задатог 

модела владара-мученика није могло доћи, најбоље показује дело Матије Бана. Писац је 

традиционалним приказивањем Лазаревог лика у потпуности нарушио јединство Косовске 

трилогије и дело упропастио. Док је у прве две драме трилогије јунаке поступке јунака 

мотивисао доследно, у складу са њиховом личношћу, у драми Цар Лазар он главног јунака 

приказује као ирационалну особу и лошег владара. Његова одлука да потражи смрт у боју када 

сазна да се огрешио о Милоша представља погубну одлуку за цео народ у датој ситуацији.  

 Милош Цветић је последњи писац који је у одабраном периду написао дело са темом 

из Косовског боја. Ова драма је премијерно изведена 15.6.1889. године, а написана је и 

штампана поводом прославе петстогодишњице Косовског боја. Драма се преко петнаест 

година одржала на сцени Народног позоришта, што показује на велику популарност код 

публике. Милан Јовановић је у својој критици поводом извођења дела истакао да се ово дело 

,,у суштини не разликује од његових драмских претходника“(Јовановић 1889: 148), али да 

главна особина његових решења се огледа у томе што ,,Милутиновић, први писац косовске 

трагедије није успео, да из епског градива, где се просто казују минули догађаји исплете 

драмску радњу, која нам наговешћује догађаје што ће доћи, те му драма с тога оскудева радња, 

следствено и сценски ефекат; Цветић, последњи писац исте трагедије, жртвовао је том ефекту 

све, па је пао у другу крајност, штетећи неодмерном радњом сам карактер својим 

јунацима“(Исто, 157). Цветић је у свом обликовању лика кнеза Лазара употребио мотивацију 

јунака коју је употребио и за обликовање свог другог драмског јунака, цара Душана, по којој 

један догађај из прошлости који изазива осећај кривице код јунака утиче на све касније одлуке. 

Лазар је у Цветићевом делу у потпуности подређен Вуку Бранковићу. Догађај из прошлости 

који је у потпуности одредио његово понашање је савет који је дао Урошу да не опрости 

Вукашину побуну. Иако је и на ову одлуку утицао Вук, Лазар сматра да је направио велику 

грешку и све остале одлуке су са циљем да се грешка не понови и нико више не оштети. 

Изгубивши самопоуздање да доноси одлуке, он своје мишљење замењује Вуковим 

мишљењем. Стога, спремност да поверује да је Милош издао није у нескладу са самом 

личности кнеза, јер те личности и нема:,,Његово срце нема других жеља до твојих; његова 

душа нема других намера, смерова, па ни самих мисли...до твојих“(Цветић 1889: 17). Он је 

веома отворен за Вукове манипулације, те није неочекивано да и ова успева. Ово показује да 

је Цветић најбоље мотивисао Лазареву одлуку да оптужи Милоша, али, да би се то догодило, 

морао је да свог владара сведе на фигуру којом се манипулише. Цветић, склон изменама 

традиционалних представа одређених лика и радње, променио је дешавања, те је Лазар морао 

девојку коју је обећао Милошу да да угарском племићу. Када треба да поверује да је Милош 

издао, Лазар се суочава са лажним уговором и Вуковим манипулацијама, али и сумњом у 

спремности Милоша да прихвати нанету му увреду. Само скуп свих ових елемената може 

учинити да Лазар поверује у Милошеву издају.  

 Лик кнеза Лазара у српској књижевности осамнаестог и деветнаестог века имао је 

значајну улогу јер је на књижевну, али и позоришну сцену извео најзначајнији доживаљај и 

судбинску одлуку српског народа. Обликовање овог јунака било је условљено његовим 

приказивањем у народној епској поезији. Делимично напуштање прихваћених образаца јавило 
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се тек при крају деветнаестог века, али нису били у вези са одлуком Светог кнеза Лазара за 

царство небеско, већ са другим његовим одлукама и особинама јунака који га окружују.  

 

1.6. Цар Душан  

 

Народна епска поезија је лик цара Душана обликовала као ,,тип анти-

владара“(Сувајџић 2005: 260). Песме посвећене времену владавине овог владара у први план 

стављају оне аспекте његовог лика у којима долази до ,,негирања оних витешко-феудалних 

врлина које у епици треба да одликују озбиљног средњовековног владара“(Исто). Мотиви 

инцеста, особине као што су лаковерност и кукавичлук постају саставни део биографије овог 

епског јунака. Бошко Сувајџић у свом истраживању указује да је јунак приказан као 

,,афирмативан лик тамо где је најмање сижејно активан“(Исто). Упркос томе, епска биографија 

нимало не одговара значају који је ова историјска личност имала.  

 У оквиру старе српске књижевности остало је мало података о Душановом животу. 

Данилов Ученик је у Животима краљева и архиепископа српских започео житије, које никад 

није довршио. Питање канонозације овог владара играло је веома важну улогу у начину на 

који је посматрао његов лик, у тој мери да се о овом владару говорило као једином владару 

династије Немањића који није био канонизован, што није тачно. Навођени су различити 

разлози зашто до канонизације није дошло, али онај који је најчешће коришћен јесте да је 

Душан починио грех оцеубиства. Тумачење историјских извора открива као много значајнији 

разлог то што српска патријаршија, посебно у периоду када је кнез Лазар омогућио помирење 

са васељенском патријаршијом, није могла себи да допусти канонизацију владара који је био 

искључен из целокупне заједнице православних народа. 

 Сећање у народу о великом Душановом царству је током векова било очувано. Како 

Милош Тимотијевић у свом истраживању истиче, ,,још у средњовековној династичко-

патриотској хагиографији је Стефан Немања, свети Сименон Мироточиви, прослављан као 

праотац отачества, а његов долазак на власт као почетак златног доба средњовековне славе, 

која је доживела врхунац у време цара Душана“(Тимотијевић 2012: 59). Сећање на период 

највеће владавине током векова је помагао српском народу да јасно дефинише своје политичке 

тежње и потребу за државном самосталношћу. Током осамнаестог века, када историјске 

личности из заједничке прошлости народа буду представљене у графикама, јавља се значајна 

композиција у Жефаровићевој Стематографији, која представља ,,бакрорезну коњичку 

представу тријумфујућег Душана с грбовима земаља које су му припадале“(Тимотијевић 2012: 

53). Ова композиција је, међутим, остала ,,један од утицајних и често репродукованих 

идеолошких пиктограма до краја 19. и почетка 20. века, поставши омиљени историјски доказ 

о величини српског средњовековног царства чију је славу требало обновити“(Исто). 

Осамнаести век је имао важну улогу за формирање сећања на ову личност јер је,,тек у 18. веку 

он је назван ,Душаном силним’ “(Ковић 2021: 35). Ипак, ово дело, иако популарно међу 

српским становништвом, изазвало је снажну реакцију када су ,,Аустријанци 1807. године 

сазнали да су Карађорђе и остале српске старешине били решени да уједине све земље чији 

грбови су се налазили на слици цара Душана из Жефаровићеве Стематографије“(Ковић 2021: 

120). Начин на који је доживљено Душаново царство у деветнаестом веку било је у великој 

мери измењено када је реч и његовом империјалном карактеру. Промена политичких идеја на 

европској сцени која је уследила након Вестфалског мировног уговора и Француске 

револуције допринела је жељи српског народа да створи земљу у оквиру које би се нашли сви 

Срби, што је, у датим околностима подразумевало претензије на територије империја у којима 

су живели. Ова жеља је била пре свега жеља за заштитом сопственог народа која се јавила 

након вишевековног искуства да се народ у туђим државама налази под сталним притисцима 

да промени веру, културу, па и осећање припадности самом народу. Ово је био важан разлог 

због кога је у двадесетом и двадесет првом веку текст Начертанија Илије Гарашанина 

изазивао тако јаку рекацију других народа. Историјски подаци показују да ово дело, заправо, 

није одиграло кључну улогу у формирању политичких идеја у деветнаестовековним 
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политичким круговима и да је значај Горског вијенца у обликовању српског идентитета био 

много већи. Поред тога, Гарашанин у свом спису се на Душаново царство позива као на 

аргумент да је постојање некадашње државности српском народу дало право да захтева 

самосталну државу у деветнаестом веку. Лик цара Душана је наставио током века да буде 

представљан уз актуелне владаре, те је на политичком догађају на плакату био приказан како 

крунише кнеза Милоша, док је на једној медаљи приказан заједно са Петром I Карађорђевићем. 

Довођењем у везу са најмоћнијим владаром српског средњег века, актуелни владари 

деветнаестог века су желели да се на симболички начин представе народу као његови 

политички наследници. Значај који је историјска личност цара Душана имала за Уједињену 

омладину српску, која се ,,окренула слављењу историјске прошлости“(Скерлић 2006: 198), био 

је изузетно велики. Приметно је цар Душан много више био присутан у политичким идејама, 

док је лик кнеза Лазара много значајније место заузимао у књижевности. Литерарно 

обликовање цара Душана је било најчешће у вези са ликовима Стефана Дечанског или Уроша 

V.  

 Јован Стерија Поповић је у поезији у којој актуелизује српску историју више пута 

укључио лик цара Душана. Он је у песми Даворје на пољу Косову препознао Душаново доба 

као златно доба српске историје, које је пропало на Косову. Почетак пропасти српског царства 

Стерија препознаје у Душановом греху оцеубиства, када је страст победила разум. Потребно 

је да српски народ окаје овај грех не би ли могао да доживи свој препород. Овај мотив ће се 

често јављати у књижевности. 

 Роман Цар Душана Владана Ђорђевића представља најобимније дело посвећено првом 

српском цару. Ђорђевић је на делу почео са радом током седамдесетих година деветнаестог 

века, а објавио га први пут27 у целини у Загребу 1919/1920. године. Инспирацију за своје дело 

писац је пронашао ,,у националном полету своје генерације која је одрасла под напереним 

турским топовима и сневала о обнови Душановог царства, тј. о стварању независне и слободне 

државе уједињеног српског народа“(Лазаревић 2020: 221). Идеје под чијим утицајем је писац 

започео писање овог романа нису одговарале идејама које су биле актуелне у времену када је 

роман изашао. Већ следеће године се на књижевној сцени појавио роман Дневник о 

Чарнојевићу Милоша Црњанског, који је, као лирски роман, најбољи пример који показује да 

је у тренутку када Ђорђевић објављује, модел романа који је понудио био превазиђен. Као 

највећи недостатак овог романа Гордана Лазаревић је истакла ,,неравнотежу романескног и 

документарног“(Лазаревић 2020: 222). Желећи да на најбољи начин прикаже време у коме је 

Душан живео, Ђорђевић је ,,историјску грађу често механички уносио у дело не водећи рачуна 

о равнотежи историјског и романескног“(Исто), при чему је у првом делу успео да очува 

целину књижевног дела, док је у другом и трећем делу историјска грађа нарушила ток 

приповедања.  

 Политичка функција коју је Ђорђевић заузимао и блискост са актуелним владарима 

омогућила му је да буде ,,сведок њихове могућности/немогућности да контролишу своју 

државничку моћ“(Исто, 224). Пријатељство са члановима породице Обреновић које је 

постојало могло је бити предност у његовом раду на пољу продубљивања психолошке 

мотивације јунака, међутим, овај потенцијал он није искористио. Искуство које је имао 

утицало је да у својим делима важне догађаје из живота последњих Обреновића пренесе у свет 

књижевног дела, а да затим на примеру Душанових поступака укаже који је прави начин на 

који један владар треба да поступи. Пример за овакву тврдњу може се пронаћи у првом делу 

трилогије, када се краљ Душан заљуби у Јевдокију, византијску удовицу. Овај брак никако не 

може бити посматран као пожељан, те Душан, увидевши која је његова обавеза као будућег 

владара, успева да контролише своја осећања и нешто касније изабере одговарајућу супругу. 

Уколико се повуче паралела са краљем Александром Обреновићем и његовим скандалозним 

избором младе, јасно је због чега су критичари често истицали елементе из свог времена, али 

и аутобиографије, које је Ђорђевић унео у дело.  

 
27 Први део романа је објављен 1875. године у Отаџбини. 
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 Лик цара Душана писац је ,,градио на представама своје генерације о идеалном владару, 

који има јасну представу о својој историјској мисији и њеном значају“(Лазаревић 2020: 225), 

док ,,успех његове владавине проистиче из прагматичности и спремности да прихвати савете 

мудрих људи којима је окружен“(Исто). Ђорђевић је у Душановом лику дао лик идеалног 

деветнаестовековног владара, оног ко ниједан од владара са којима је он сарађивао није могао 

постати. Још у првом роману писац ,,литерарно формира лик и зацртава правац будућих 

догађаја и судбине главног јунака“(Јовићевић 2007: 104). Душан није представљен као неко ко 

се по својим особинама издиже изнад других и зато бива тако успешан владар, већ зато што је 

окружен правим саветницима. Када после неког времена, због промена које су настале у 

његовој личности услед велике политичке моћи коју има, Душан ,,престаје да буде 

приступачан и разуман за потчињене“(Лазаревић 2020: 224), он престаје да буде у потпуности 

идеалан, што самом јунаку даје бар малу димензију уверљивости. Јасно је да је изразита улога 

коју су саветници добили у овом делу свој узрок могла пронаћи у политичком положају самог 

писца, који је дуг низ година био саветник владара породице Обреновић.  

 У својим анализама овог књижевног дела тумачи су били усмерени на покушаје да 

увиде обрасце које је Ђорђевић користио и да се изборе са великим обимом које ово дело има. 

Па ипак, упркос нагомилавању историјског материјала и непостојању психолошке дубине 

јунака, Ђорђевић јесте у своје дело унео кључне догађаје који су потребни за поређење овог 

Душановог лика са литерарним обликовањем цара код других писаца. У првом делу романа, 

Млади краљ, који представља уметнички најуспешнији део трилогије, Ђорђевић је описао 

сукоб Стефана Дечанског са сином, као и краљеву смрт. Писац није одступио од 

традиционалног сукоба – краљица Марија је та која својим интригама утиче да до сукоба и 

рата дође, док је Душан тај који током рата схвати ко је прави кривац за дешавања и жели да 

се измири са оцем. У односу Стефана и Душана Ђорђевић покушава да укаже на идеологију 

која се крије иза владарске позиције и прикаже политичка дешавања. Након што у грађанском 

рату победе присталице младог краља, Стефан Дечански замера сину побуну јер га подсећа на 

сопствени сукоб са оцем. Он не предаје сину круну, иако му препушта целокупну власт, јер 

круну као што даје, тако може и скинути само Бог. Осетивши да ће укоро умрети, одлази у 

Звечан не би ли уклонио кривицу са Душана због смрти за коју зна да ће наступити. Желећи 

да прикаже Душанов лик као потпуно позитиван, писац Стефана обликује неубедљиво, 

посебно када је реч о разлозима и начину на који Стефан умире. Принцип да се круна не може 

преузети од владара брани и Душан. Када властела инсистира да он преузме власт и доноси 

такву одлуку на сабору, Душан одбија из два разлога. Први је јер жели да покаже да одузимање 

круне није нешто што припада властели, него Богу. Други разлог је што је млади краљ уочио 

да су одређени обласни владари ојачали и да покушавају да одређене надлежности преузму на 

себе. Због ових разлога Ђођревић није кренуо решењима који су понудили остали писци – да 

је Стефана убила властела без Душанове дозволе. Веома је било важно показати да Душан, 

иако још увек млади краљ, може да контролише своје поданике. Борба са властелом, која неће 

бити значајна тема у највећем делу трилогије, биће поново поменута при самом крају романа, 

не би ли се на тај начин указало да је превелика Душанова усмереност на освајање Цариграда 

утицала да цар не обрати пажњу на унутрашње уређење земље и обезбеди јединство. Писац 

ни на који начин не наговештава да постоји неки недостатак у Урошу који би касније довео до 

пропасти његове владавине. Напротив, кривица је на Душану који није контролисао властелу. 

 Милош Цветић је након веома успешне драме Немања приступио писању низа драма 

које су за насловне јунаке имале велике српске владаре – цара Душана, кнеза Лазара, вожда 

Карађорђа и кнеза Милоша. Ове драме нису нису изазвале одушевљење и добиле позитивне 

критике као што је то добила Цветићева прва драма Немања. Упркос томе, неке од њих су 

биле веома дуго извођене у позоришту. Познато је да се представа Душан преко две деценије 

налазила на сцени Народног позоришта, где је постављена 1890. године. Цветић је изабрао да 

се драмска радња ове драме обухвати период Душанове владавине непосредно пре његове 

смрти, као и саму смрт. Дело садржи низ слабих места која су присутна и у осталим његовим 

драмама – појављивање одређених ликова који нису непоходни за драмску радњу и не 
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доприносе јој на било који начин, набрајање ратова, политичких сукоба и савеза који имају 

задатак само да увере публику да је епоха уверљиво приказана, као и исувише једноставно 

обликовање јунака.  

Цар Душан је у овом делу приказан као иделани владар – он боље разуме политичке 

процесе од свих других људи. Пошто има визију како његово царство треба да изгледа, он је 

тај који самостално покреће многе политичке процесе и ратна дешавања. Његова супруга, која 

се код Ђорђевића јавља као његов важан саветник, у овом делу то није. Њен покушај да се у 

политичке одлуке умеша изазивају негативну реакцију код Душана јер она то чини не зарад 

његовог интереса, већ зарад интереса своје браће. До измирења супружника ће доћи тек када 

Јелена увиди да њој не припада активна улога у политичком животу, већ треба да помогне 

супругу да он са лакоћом остварује своје планове. Неразумевање између Душана и Јелене, како 

због њеног покушаја да промени његове политичке одлуке, тако и због лажних оптужби за 

неверство с једне и са друге стране, пример су мелодрамских елемената које је Цветић унео у 

дело зарад угађања укусу публике.  

Душанову велику жељу да освоји Цариград писац је мотивисао односом који је јунак 

имао са својим дедом, краљем Милутином. Ова линија мотивације је веома занимљива јер је 

историјска чињеница да је краљ Милутин започео значајнија освајања и ширење територије 

своје државе. Приказавши значај који су у Душановом одрастању имали Милутин и његове 

политичке идеје, писац назначава да је ова веза имала значајан утицај на Душаново одрастање. 

Стална освајања условила су динамичну политичку ситуацију, коју је писац у толикој мери 

истакао да читалац који нема добро познавање историјских догађаја не може да прати све 

догађаје који се помињу. Смрт Стефана Дечанског није представљена као Душанов чин: ,,Међу 

вама се нашло неколико несрећника и брзоплета који се осмелише, те без мог знања, без моје 

помисли одузеше живот драгом ми родитељу“(Цветић 1889: 38). Упркос да није његова одлука 

да се Стефан убије, јунак сведочи о изузетно јаком осећају кривице који има због тог догађаја. 

Он криви себе што је повео буну и тиме направио прилику да побуњеници уопште и убију свог 

владара, иако је и саму буну подигао јер је хтео ,,сачувати Српство од непријатељске 

навале“(Исто, 162). Цветић није овом догађају посветио пуно простора, али се у даљем 

тумачењу драме он открива као пресудан за мотивацију Душанових поступака. Једина грешка 

коју прави овај јунак јесте однос који има према Марији, Стефановој другој супрузи. Упркос 

упозорењима која добија од људи који га окружују, он јој поклања своје поверење. Иако се 

Марија појављује као манипулатор и интригант, Душан не успева да прозре њене намере, што 

ће га коштати живота. Разлог за овакву грешку у расуђивању крије се у осећају кривице који 

Душан има поводом смрти свог оца. Пошто он сматра себе одговорним јер није успео да сачува 

оца, она одбија да на његовим рукама, поред крви оца, буде и крв мајке његовог брата. 

Донесећи одлуку о поверењу Марији под утицајем гриже савести, Душан бива убијен. У 

коликој мери су патетични текстови знали да наруше естетски утисак сведоче и речи које 

Душан изговара на самрти: ,,Чувајте Српство!“(Исто, 191). Цветић, као ни Ђорђевић, није 

представио лик младог каља Уроша као проблематичног. 

 О сличностима и разликама у романтичном спеву Краљ Дечански Јована Суботића и 

историјској драми Смрт Стефана Дечанског Јована Стерије Поповића већ је било речи у 

анализи лика Стефана Дечанског. Важно је због теме овог истраживања напоменути да се 

Душан ни у једном ни у другом делу не појављује као владар. Радња оба дела завршава се 

смрћу Дечанског, тако да анализа Душанове владавине није могућа. Оно што је могуће јесте 

истаћи особине које је у њему препознала властела која га је подржала у побуни, а које би 

могле указати да ће он бити добар владар. Оба писца су у својим делима кривицу за Стефанову 

смрт доделили другим јунацима. Ово померање је значајно јер открива да је писцима било 

важно да Душан нема грех оцеусбиства на себи. Код Суботића оваква одлука је морала 

проистећи из начина на који је обликован Душанов лик – као и лик његовог оца, и он је 

приказан као потпуно позитивна личност. Стеријин разлог да са Душана уклони грех 

оцеубиства, посебно када је исти често помињао у својој поезији, открива значај који је 

поетика писца имала на обликовање овог јунака. Све Душанове одлуке у Стеријином делу су 
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рационалне. Чак и када диже побуну против оца, он то не чини због својих емоција, већ зато 

што му не преостаје ништа друго након што га се отац одрекао. Такође, приликом последњег 

сусрета ова два јунака, Душан је тај који мења своје мишљење јер схвата да није у складу са 

Стефановим караткером да нареди убиство младе девојке. Упркос веома јаким емоцијама, он 

у критичним ситуацијама успева да донесе праве одлуке. Најбољи пример јесте одлука да 

спречи Теофилово погубљење када сазна да је он био главни Маријин саветник, и на тај начин, 

особа која је посредно одговорна за смрт његовог оца. Наређење да се Теофилу суди по 

законима показује да је и у тренутку највећег бола разум успео да победи осећања, чиме се од 

свих Стеријиних јунака Душан у највећој мери приближава лику идеалног владара. У складу 

са овим је и његова последња реплика у драми: ,,Србију узвисити не само оружја силом, него 

правдом и законима(Стерија 2000: 125). Млади и страствен јунак с почетка драме је нестао и 

победом разума над осећањима у најтежим тренуцима приказао да је спреман да постане 

идеални владар кога Стерија никада заиста није приказао. 

Лик цара Душана се само у једној сцени појављује на позорници трагедије Смерт 

Уроша петаго Стефана Стефановића, али он је веома важан за судбину главног јунака. Кроз 

целу драмску радњу од његовог наследника, цара Уроша, захтева се да преузме очев модел 

владавине, чим се показује ,,да су државнички и ратнички аспекти Душанове владавине 

одредили квалитете јавног интереса овог јунака у духу идеалне владарске 

биографије“(Несторовић 2007: 45). Стефановићева драма је једна од ретких драма у којима се 

Душан наводи као оцеубица. Иако се не наводи разлог због кога се одлучио на тај чин, крвица 

постоји и њу Урош мора окајати својом смрћу. Па ипак, највећи грех који је један владар 

династије Немањић починио, не утиче на начин на који се његова владавина перципира јер 

,,грех припада искључиво његовом приватном бићу и обележава време које је у његовом 

животу претходило успешном потврђивању на наведеним плановима“(Исто, 45-46). Ово је 

веома важно померање схватања владарске биографије јер идеалан владар, за разлику од 

житија у средњем веку, своју идеалност дугује само политичким одлукама, а не и моралним 

начелима.  

 Најупечатљивији лик цара Душан обликовао је Милутин Бојић у својој драми Урошева 

женидба. Лик цара Душана је у Бојићевој драми именован је својом титулом током целог дела. 

Драмска радња као главни догађај има питање могућности Урошеве женидбе. Овај догађај, 

према јавном положају који Урош има, има двоструку улогу за Душана – он не жени само свог 

сина, него истовремено бира супругу будућем престолонаследнику. Деветнаестовековне 

драме, када је реч о фигури владара, у највећем броју случаја су се бавиле сукобом јавног и 

приватног у личности владара. Овакав сукоб би се очекивао и у Душановом лику, посебно што 

је суочен са чињеницом да је Урош заљубљен у девојку која својим пореклом не одговара 

критеријумима које Душан има за супругу свог престолонаследника. Па ипак, до овог сукоба 

не долази. Када Урош запрети оцу да ће се замонашити уколико га не ожени Томаидом, Душан 

запрети девојци смрћу уколико не пристане да се уда. Овај поступак открива да циљ није био 

оженити Уроша одређеном девојком, већ, само, Уроша оженити. Разлог за овако начастан 

поступак Душана према Томаиди открива се у начину на који он доживљава синовљево 

ступање у брак: ,,Ради се о њеном или мом опелу“(Бојић 1978: 691). Неопходност да до 

Урошеве женидидбе дође заправо представља Душанову жељу да добије унука. Ова жеља не 

долази из јунаковог приватног бића: ,,Разлог за тај брак су потребе државне./ Ја унука 

хоћу“(Исто, 690). Разлоге због којих рођење једног детета постаје државно питање треба 

тражити у политичким околностима у којима се царство налази. Према сведочењу калуђера, 

постоји сукоб између старе и нове властеле. Овај сукоб је веома заоштрен и једино што га 

спречава јесте јака владарска фигура, оличена у Душану: ,,Ово нису људи, но пси жељни меса,/ 

Царство где све кључа, Бог се с врагом дружи./ Ја цар нисам, него укротитељ беса“(Исто, 676). 

Царство из Душанових речи је изузетно нестабилно зато што сви учесници у политичком 

животу желе да за себе присвоје што више власти, што је последица вредоносног система који 

влада у друштву. Анализа показује да је питање вредности у друштву проблематично јер 

средњовековне вредности по којима се поштује хришћански морал и брани црква, у овом 
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случају не постоје. Калуђери сведоче да је цар крив за грех завођења младих девојака и велики 

број ванбрачне деце. С друге стране, они истичу и да постоје одређени преговори са папом, 

који би могли да угрозе положај православне цркве на територији царства. Па ипак, калуђери 

који замерају одређене ствари Душану се откривају као неко ко не поштује вредности које, 

наводно, штите. Они учествују у Урошевим пијанствима и понашају се на начин који не само 

да је недоличан, већ је и у супротности са хришћанским начелима и државним интересима јер 

младог краља подржавају у опијању, чиме му шкоде, и као особи, и као престолонаследнику. 

Стога, о кривици и гресима цара тешко је говорити заузимањем њихове перспективе. Душан 

је тај који сам открива промењени систем вредности царства у свом царству: ,,Тја, ја нећу 

царство снова као пређе, / Где су породична предања – врлине, / Него царство људи што 

размичу међе/ Па ма били деца блата и туђине“(Исто, 688). Душан, као очигледно вешт владар 

и ратни стратег, успео је да прошири границе свог царства више него било ко од његових 

предака. Па ипак, стварање такве империје захтева одређене промене у политичкој идеологији, 

посебно што је реч о ширењу територија на народе који су имали развијену културу. Стварање 

националне државе, односно државе једног народа, није као политичка идеја била присутна у 

средњем веку. Државе су се простирале докле је један владар могао да утврди своју власт. Па 

ипак, када је средњовековна држава обухватала један народ, великаши би се лакше ујединили 

пред страним непријатељем јер је прва рекација била заштити ,,нас“ од других. У случају 

империје ситуација је нешто другачија. Политичко јединство је било постигнуто на војној 

надмоћи императора, односно његових присталица. Зато Душан у својим речима одбацује 

,,царство снова као пређе“ јер оно подразумева постојање одређене заједничке културе, као и 

осећај припадиштва у елитама народа које покорава. Он, чак, и не жели да обнови православно 

царство, каквим се Византијско царство доживљавало, већ жели да у њему учествују сви, 

макар било реч и о ,,деци блата и туђине“. Царство постаје циљ само по себи и његово ширење 

се не одиграва у корист некадашњих идеологија, него цареве жеље да царство буде што веће. 

Зато Душанове речи да ,,ово није земља, но сабор војника“(Исто, 676) откривају да је његова 

страствена жеља да прошири границе земље којом влада изменила и природу самог царства. 

Одатле произилази и напетост унутар друштва јер ако владар постави ратну победу и ширење 

политичког утицаја као врхунску вредност, унутрашњи сукоби постају неминовност јер се 

политичка моћ може остварати само доминацијом над другим. Оваква ситуација код Уроша 

изазива страх, али не и код Душана, јер политичко и друштвено уређење царства произилази 

из његове личне снаге и карактера. Његов монолог о жудњи да освоји византијску круну 

открива праву природу ове жеље: ,,Та круна, тај златни летопис времена,/ Што се сећа ниско 

палих великана/ и царева малих и великих жена“(Бојић 1978: 712). Жеља за ширењем 

државних граница и политичке моћи укршта се са жељом да се досегне највећа круна и 

везивањем своје судбине за њу оствари жеља о очувању свог сећања. Душаново постојање 

одређено је трајањем његовог царства. Да би царство наставило своје постојање, а кроз њега и 

сећање на свог великог владара, потребно је да постоји наследник који ће престо и државу 

преузети. Природа империје захтева да тај наследник влада на начин на који је то Душан 

чинио. Па ипак, у свету који је Душан створио, Урош не може постојати као владар. Погрешно 

би било оценити да као отац нема разумевање за сина, његове године и осећања. Проблем се 

јавља јер он осећа да су њихове природе у потпуности супротне и то је оно што га доводи до 

очајања: ,,Ни снаге, ни воље, ни жеље, ни циља./ Син мој, а мени је противан у свему“(Исто, 

691). Оно што Душан не увиђа јесте да постоји сличност у очају који Урош осећа у својој 

жудњи за идеалном женом која би му донела срећу, са очајом који се јавља у њему самом када 

је реч о жудњи да се досегне круна. Он у почетку верује да се на Уроша може утицати 

васпитањем, али када увиди колико лоше и сама љубав утиче на његовог сина, схвата промена 

није могућа. Као последица тог сазнања јавља се жеља да добије унука. Нови наследник би 

омогућио трајање државе, али и место које Душан жели за себе у историји. Томаидиним бегом 

нестаје једина Урошева жеља која би га навела на минимално делање, као што је женидба. 

Нестајањем могућности да се унук добије, Душаново постојање постаје бесциљно у овом 
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свету. Душан постаје трагички јунак, урушене личности, чије конституисање више није 

могуће. Урошевим падом, Душан и његово царство нестају са историјске сцене.  

 

 Владари српског средњег века добили су значајно место у књижевним делима 

деветнаестог века. Примарни задатак у друштву која су ова дела имала је подучавање 

генерација о националној прошлости. Дела у којима се као јунаци јављају ликови Стефана 

Немање и његовог сина Стефана нису имала велику естетску вредност, али су значајне баш 

зато што на књижевну сцену изводе литерарно обликовање два владара који су имали веома 

развијен култ у претходном времену. У Цветићевом делу изведен је на сцену јунак који је само 

именом подсећао на Стефана Немању, али и то је било довољно да изазове одушевљење 

публике. Жеља да се маркира негативно понашање и на сцену изнесу они примери који су 

неприхватљиви јер воде ка пропасти државе, утицала је да се јави низ дела у којима је 

обликован лик цара Уроша V Немањића. Анализа његовог лика у низу књижевних дела 

показала је да су њихов велики број, као и негативна карактеризација самог јунака, пружили 

прилику да се сагледа богатство у обликовању једног јунака и способности књижевности за 

нијансе.  

 Књижевни ликови два владара која су се у издвојила у деветнаестом веку када је реч о 

формирању идеалне владарске фигуре свакако јесу цар Душан и кнез Лазар. Лик кнеза Лазара 

заснован је на начину обликовања који је преузет из народне поезије. Овај поступак је зависио 

од улоге коју је косовски завет имао у српској нацији током деветнаестог века. Међутим, 

померања у потребама друштва се увиђају већ појавом Горског вијенца. Главна личност 

косовског мита коју помиње Његош није Лазар, већ Милош. Пошто деветнаести век за српску 

нацију предстваља век ослобођења и обнове некадашње државе, више први план не припада 

Лазару, већ Милошу. Тако је и у јавном животу. Књижевност приказивањем лика Лазара 

испуњава две друштвене улоге - прва да подучи публику на примеру прошлости, а друга 

подсети нове генерације да се и оне морају заветовати. Па ипак, баш то преузимање модела из 

народне поезије да би се испуниле ове улоге Лазара је онемогућило је да се појави као успешно 

обликован драмски јунак и поред низа неуспшених покушаја, не успева да постане идеални 

владар.  

Лик Цара Душана на књижевној сцени деветнаестог века се појављује као споредна 

улога у делима чији су насловни јунаци његов отац или син. У делима у којима се актуелизује 

владавина Стефана Дечанског сукоб је увек мотивисан мелодрамским елементима и 

назадовољством властеле, никада сукобом између два јунака због модела владавине. Овим се 

показује да је циљ ових дела заиста био да се на сцени прикаже невиност Душанова у 

догађајима који су довели до смрти његовог оца. Чак и када у Стефановићевом делу буде 

одређен као оцеубица, његов модел владавине остаје као идеалан. Дела која су уследила крајем 

деветнаестог века, у времену када је до обнављања државе дошло и када је сећање на цара 

Душана имало значајну улогу у актуелним дешавањима, на књижевној сцени се јављају дела 

посвећена његовој владавини која изводе импозантну фигуру овог владара. Разрешењем 

питања у Душановој моралној биографији, овај јунак у деветнаестовековној књижевности 

представља јунака који је најприближнији фигури идеалног српског средњовековног владара.  

 

2. Актуелни владари 

 

У књижевним делима са средњовековним владарима приликом описа догађаја акценат 

је био на оживљавању прошлости и издвајањем оних вредности из ње које је требало 

актуелизовати и у садашњем времену. Жеља да се судбином једног јунака посведоче одређене 

поруке које су писци желели да пренесу публици, довело је до тога да нису увек исти аспекти 

биографије једне историјске личности долазили у први план, нити се тумачење одређених 

историјских догађаја одигравало увек на исти начин. Приказивање актуелних владара у 

књижевним делима имало је нешто другачије аспекте. Пре свега се мора узети у обзир да је 

дуго постојала званична цензура, а и када је она била укинута, уметници су и даље могли бити 
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кажњени казном затвора или губитком пола уколико оно што су писали није одговарало 

актуелном владару. Цензуру је пратила и пропаганда коју је организовао двор и која је 

подразумевала низ церемонијала, прослава и других дешавања током којих су величани 

актуелни владари. Осим спољање цензуре, постојала је аутоцензура код самих писаца, јер је 

писање о осетљивим политичким темама могло изазвати негативну реакцију код владајућег 

режима. Ово је посебно било изражено јер су писци у деветнаестом веку веома често 

заузимали истакнуте политичке и друштвене положаје.  

Уроњеност у актуелна дешавања и јако лично мишљење аутора од кога нису могли да 

се дистанирају, као и престанак жеље да се публика подучи, узроци су због кога књижевна 

дела у којима се јављало литерарно обликовање актуелне владарске фигуре нису могла да 

остваре високу естетску вредност. Неспремност писаца да свет свог књижевног дела учине 

самосталним довело је до тога да су се много чешће окретали мемоарској прози и историјским 

списима, који су им дозвољалави да дају своју оцену одређене личности. Важну улогу о 

обликовању личности владара играли су и историјски списи, односно историјска грађа коју су 

они писали и остављали као материјал за дуго жељену историју Срба. Па ипак, пошто су неки 

од писаца историјских списа били надарени људи са осећајем за нарацију и карактеризацију 

јунака, њихово обликовање владарских фигура биће укључено у анализу када се за то јави 

потреба.  

Дела у којима се прославља личност владара присутна су у српској књижевности још 

од средњег века. У осаманестом веку у делима српских писаца јављају се песме посвећене 

личностима европских владара, а да су постојала и обимнија дела која су имала задатак да 

прославе једну владарску личност сведочи и биографија Петра Великог коју је написао 

Орфелин.  

Током деветнаестог века српски песници пишу удворичка дела посвећена европским 

владарима, или њиховој деци, која својим рођењем постају престолонаследници. Писало се у 

славу Хабзбурговаца и Романова, али и султанима Отоманске империје. Да су овакве песме 

могле бити веома озбиљно схваћене указује истраживање Миливоја Урошевића посвећено 

стваралаштву Матије Бана. Бан је 1854. године написао похвалну песму турском султану и 

француском цару Наполеону III, који су у том тренутку били противници Русије у Кримском 

рату. Ова песма није чак ни написана са идејом да се уздигне турски султан, већ је Бан песму 

,,раздао лицејима надајући се да ће им умањити симпатије за Русију и оријентисати их према 

ставу неутралности у кримском војном сукобу“(Урошевић 1976: 104). Песма је изазвала 

потпуно супротну реакцију и дошло је до ,,читаве експлозије револта у српском јавном мнењу, 

а нарочито међу лицејском омладином“(Исто). Ово показује колико је био јак друштвени 

значај овакве поезије у тренутку када је она писана иако данас заузима маргинално место у 

историјама књижевности јер је реч о делима скоро па непостојеће уметничке вредности.  

У стваралаштву српских писаца много више дела написано је у част српских владара 

деветнаестог века. Нема ниједног владара који је владао у овом периоду а да нису написана 

дела која прослављају његову личност. Према истраживању које је урадио Маринко Арсић 

Ивков приликом обликовања Антологије српске удворичке поезије, прву песму овог типа 

написао је Сима Милутиновић Сарајлија. Уследио је низ песма која су писали многи истакнути 

песници, међу којима су и Јован Хаџић, Ђура Јакшић, Лаза Костић, Војислав Илић, Драгутин 

Илић. Осим тога, пошто је у деветнаестом веку почело прослављање националних празника, 

да би се увеличале саме прославе писане су и ,,пригодне драме посвећене личностима и 

догађајима везаним за живот и владавину српских владарских породица Карађорђевић или 

Обреновић“( Несторовић 2016: 187), а које су представљене као ,,сценске апотеозе у којима је 

наглашавање државотворног момента владавине неког од владара врло често израз 

непосредног политичког ангажмана њихових аутора“(Исто).  

 Ваљало би напоменути да су песници и писци били изложени освети уколико би било 

процењено да својим ангажовањем на супротној страни угрожавају интересе владара. Пример 

за сношење таквих последица је Сима Милутиновић Сарајлија, који је протеран са 

уставобранитељима из земље јер је у загребачким новинама писао против владавине кнеза 
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Михаила. С друге стране, удворичке песме које је већина писаца писала ,,нису поправиле ни 

материјални ни друштвени положај“(Арсим Ивков 1988: 10). Ђура Јакшић је писао ову врсту 

песама члановима династије Карађорђевић, али и члановима династије Обреновић, па је, опет, 

умро у највећој беди.  

 Ове песме доприносиле су стварању култа личности, што је двор и желео да постигне, 

а познато је да је појавом Атанаса Јовановића на двору кнеза Михаила почела озбиљна 

пропаганда: ,,У суштини сваке државне власти постоји непресушна потреба да буде 

поштована од поданика, непрекидно хваљена, величана и прослављана на безброј начина, 

чиме се потврђује њен легалитет и неопходност постојања“(Благојевић 2011: 146). Из даљег 

истраживања највећи део њих ће бити искључен јер немају естетску вредност. Ипак, било је 

важно поменути их јер сведоче о односу писаца и песника према актуелним политичким 

приликама.  

Политичка сцена у деветнаестом веку обележена је успостављањем и владавином двеју 

српских династија – Карађорђевића и Обреновића. Судбине чланова ових двеју владарских 

породица су током овог века биле испреплетене јер су једни у другима увек гледали највећу 

политичку претњу за очување власти. Иако се родоначелник династије Карађорђевић појавио 

као први српски владар након неколико векова проведених под турском влашћу, посматрано 

из перспективе савременог читаоца, може се рећи да је деветнаести век као целина ипак припао 

династији Обреновића. Три су разлога за ову тврдњу. Први се односи на чињеницу да су на 

српском престолу Карађорђевићи провели много мање времена. Други разлог се односи и на 

значај који су владари из династије Карађорђевић имали на политичкој сцени. Док се 

несумњиво Карађорђе може одредити као једна од најзначајнијих личности српске историје у 

целини, његов син Александар Карађорђевић је ,,лично био слаб, подводљив и под утицајем 

околине“(Ђорђевић 2017: 133). Период његове владавине остао је запамћен као период 

формирања бирократског апарата. На политичкој сцени много значајнију улогу од самог кнеза 

имали су Илија Гарашанин и Тома Вучић Перишић, док је била важна и улога коју је имао 

протерани кнез Милош, иако се није налазио у земљи. Трећи разлог је и чињеница да је 

доласком кнеза Михаила на власт по други пут под управом Анастаса Јовановића започет 

озбиљан рад на пропаганди која је долазила са двора, а која је имала задатак да формира 

жељену слику владара у народу. Ова три разлога су пресудна у одређивању деветнаестог века 

као века династије Обреновић. 

Милош Тимотијевић је у свом истраживању постојања културе политичке 

репрезентације у деветнаестом веку анализирао начин на који су ,,модерне државе тежиле да 

расположивим инструментима моћи и контроле уобличе званичну културу с намером да њом 

репрезентују друштвени систем који отелотворавају, али и да посредовањем сиболичне и 

практичне политике створе физички и психички унифицирано народно тело и да му наметну 

своје идеје и схватања друштвеног поретка“(Тимотијевић 2012: 19). Средњовековна држава 

Немањића је у свести нације представљала ,,златно доба“, које је свој врхунац доживело током 

Душанове владавине, а пропаст у Косовској бици. Како Тимотијевић истиче, током прве 

владавине кнеза Милоша препознат је средњовековни топос о ,,златном добу“ и почело се 

размишљати о новом златном добу у српској историји. Актуелна политичка ситуација је 

играла велику улогу код одабира догађаја који би био означен као почетак новог златног доба, 

посебно јер је ,,у питању било конституисање мита који је, наспрам ,,небеске Србије“ 

мученичког кнеза Лазара, требало да отелотвори мит о обновљеној ,,земаљској Србији“, 

пројециран у долазећу будућност“(Исто, 62). Карађорђевићи су као почетак златног доба 

истицали освајање Београда у новембру 1806. године(прослављање започело већ народне 

године), док су Обреновићи одабрали збор у Такову и почетак Другог српског устанка 23. 

априла 1815. године. Сукоб двеју породица довео је и до сукоба на идеолошком плану јер је 

дуго остало неразрешено који догађај ће се протумачити као кључан у обнови српске државе. 

Ова одлука је била значајна и за владаре јер ,,статус обновитеља златног доба уздизао је углед 

и потврђивао легитимност династије, доприносио популарности и стабилности њеног 

положаја у држави“(Исто, 63). Познато је да су након убиства кнеза Михаила чланови и 
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сарадници династије Обреновић уложили велики напор да на што бољи начин прославе његов 

лик у народу, не би ли се обезбедила подршка у тешком полиитичком тренутку какав је био 

долазак кнеза Милана Обреновића на власт. Утолико је значајније за потребе доказивања 

легитимности династије било одређивање родоначелника као обновитеља српске државе.  

 Ђорђе Петровић је током свих својих година владања био у рату са Турцима. Његова 

владавина је, пре свега, била оцењивана на основу ратних успеха које је постигао, као и 

заштити од турског угњетавања коју је пружио српском народу. С друге стране налазио се 

Милош Обреновић који је своје успехе стицао на дипломатском пољу, иако је и сам учествовао 

у ратним дешавањима. Велико Карађорђево јунаштво и као и сећање на низ славних бојева 

које је предводио прославили су га у народу. Ратни успеси кнеза Милоша у току Другог 

српског успеха нису могли постићи такву славу, па ,,хероизација Милоша Обреновића, 

доследно томе, није изведена из стереотипа хероја мача – јунака ратника, на чему је била 

саграђена хеоризација његовог претходника“(Исто, 64). Зато се у драми Матије Бана Ускрс 

српске државе Милош и не појављује као велики ратни вођа, већ као мудар преговарач: ,,На 

хитрину и на разум више/ Но на силу рачунат треба“(Бан 1889в: 178). Зато је и почетак другог 

српског устанка протумачен као почетак дуготрајног процеса рада на обнови српске државе и 

стицању независности, а не као почетак рата који би довео до победе. У поменутој драми 

Матије Бана дело се завршава успешним преговорима, што потврђује да је договор који је 

постигнут са Турцима Милошево највеће постигнуће. Да би овај догађај постао заиста 

најзначајнији догађај у новијој српској историји, било је потребно да дође до негирања већ 

уобличеног херојског лика његовог претходника – Ђорђа Петровића Карађорђа“(Тимотијевић 

2012: 67). Само на идеји да сви претходни напори српског народа нису дали резултате и да 

Први српски устанак јесте велика, али неуспешна револуција српског народа, могао је да се 

истакне ограман значај који су Милошеви преговори имали јер су донели оно што 

вишевековни напори и девет година ратовања нису успели. Па ипак, иако је Први српски 

устанак био неупешан, сећање на јунаштво Карађорђа и његова популарност у народу били су 

још увек веома велики. Обреновићи су брзо увидели да би се Милошева популарност и 

прихватање у народу увећали, потребно је да се постојећи Карађорђев култ наруши. Стога, 

почео је системстски рад на томе да се ,,Карађорђев прелазак у Хабзбуршку монархију и 

потоњи одлазак за Русију се тумачи као издаја патриотских идеала, а пре свега оних везаних 

за стереотип жртвовања за отаџбину. Било је то главно спорно место, најслабија тачка у 

изградњи Карађорђевог идеализованог херојског лика, коју нису могли да пренебегну ни 

његове одане присталице“(Исто, 67). Потреба да се Карађорђе прикаже на овај начин је 

утолико била већа због начина на који је вожд био убијен. Милош Обреновић је највећи део 

Првог српског устанка провео уз истакнутог старешину и војводу рудачке нахије, свог брата 

Милана Обреновића. Од Карађорђа је добио војводски чин, али његова улога није била толико 

значајна колико је била улога других старешина. Не постоје подаци о ближем односу 

Карађорђа и Милоша током самог устанка, па ипак, судбине ова два јунака остале су заувек 

сплетене у српској историји. Разлог за то јесте што је Милош био одговоран за Карађорђево 

убиство. Велика популарност коју је Карађорђе имао у народу је утолико више утицала да баш 

ово политичко убиство постане најзначајнија мрља како у Милошевој политичкој биографији, 

тако и у моралној.  

 Анализа књижевних дела деветнаестог века посвећених савременим владарима 

показује да је највећи број дела посвећен Ђорђу Петровићу и Милошу Обреновићу. Оваква 

тенденција није изненађујућа када се узме у обзир да ове личности нису прослављане само 

током свог живота као актуелни владар, већ су и прослављани ии као родоначелници 

владајућих династија, али и истакнуте вође у догађајима који су били кључни за новостечену 

слободу српског народа у девтнаестом веку. Пре него што се приступи појединачној анализи 

начина на који су писци девентаестог века обликовали ове две историјске личности у својим 

књижевним делима, важно је напоменути да постоје одређена дела која за тему имају 

Карађорђеву смрт и која је немогуће анализирати а да се не постави питање о обликовању оба 

јунака јер анализа начина на који је Карађорђе изгубио живот истовремено је и анализа 
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Милошеве улоге у том догађају. Дела у којима је било актуелизовано питање Карађорђеве 

смрти јесу Трагедија српског господара и вожда Карађорђа Симе Милутиновића Сарајлије и 

Смрт Карађорђева Пере Тодоровића.  

 Фабула романа Пере Тодоровића заснива се на дешавањима пре и током Карађорђевог 

повратка из Русије у Србију. Два главна јунака су Милош и Карађорђе, садашњи и некадашњи 

владар, који иако се директно не супротстављају, представљају опоненте не само због тога што 

Милош жели да задржи владарску позицију на којој се налази, а Карађорђе жели да је преузме, 

већ и по томе што борбу за независност земље доживљавају другачије – Карађорђе жели да 

уђе и рат, док Милош сматра да се преговорима може много више добити. Иако постоји део у 

коме се Карађорђе осврће на своју прошлост и описује и какав је владар био, фигуру владара 

у овом роману, ипак, представља Милошев лик. Писац се одлучио да значајан део романа 

посвети политичким сукобима унутар земље, које је Милош разрешавао најчешће тиме што је 

убијао своје противнике. Он је у својој жељи да обезбеди самосталност на политичкој сцени, 

али и своју власт, плаћао везиру да погуби све оне који су угрожавали његову владавину. Зато 

и не жели да се Карађорђе врати у Србију, а када се то деси, доноси одлуку, уз одобрење 

одређених сарадника, да се некадашњи вожд убије. Писац се не зауставља само на критици 

модела по коме Милош решава проблем са политичким супарницима, већ истиче да његова 

владавина је за народ у неким аспектима гора него то је била турска: ,,Откад си ти почео купити 

харач по народу, људи почињу жалити за турским харачлијама(...)Од тебе морају људи да 

крију своје жене и кћери, као од најгоре Туркуше“(Тодоровић 1958: 45). Вређање части народа 

и његово малтретирање од стране српског вође, чини да се Милошев лик никако не може 

одредити као добар владар. Да је писац идеолошки био наклоњенији Карађорђу него Милошу 

сведочи и чињеница да је он питање Карађорђевог одласка из земље решио у његову корист – 

Карађорђе није напустио Србију нити побегао из ње, већ је, како његова жена напомиње, био 

одведен док је био болестан. Одлука чак и није била његова. Па и сам повратак у Србију је 

представљен као покушај овог јунака да у рату поврати народу оно што је изгубио, након чега 

би, како сам истиче, власт предао другима. Недостатак жеље да влада код једног јунака је 

утолико истакла незаситну потребу код другог. Иако је својим целокупним радом након 

Тимочке буне Тодоровић био посвећен Обреновићима, роман који је написао је, пре свега, 

самом темом коју је одабрао морао родоначелника династије представити у негативном 

светлу, што је још више истакнуто особинама и идејама које су истакнуте у Карађорђевом 

лику.  

 Трагедија српског господара и вожда Карађорђа Симе Милутиновића Сарајлије је 

драма која је обликована као ,,отворени тип драмске композиције у којој изостаје и јединство 

времена и јединство места, а радња се утемељује на параболи о мученику“(Несторовић 2016: 

270-271), при чему се јављају ,,елементи чуда и религијске фанстастике, ликови 

персонификација људских особина, али и сила добра и зла, који су део асортимана 

средњовековне хришћанске драматургије страдања и подвижнитва“(Исто, 271), који дело 

путпуно разликују од свих осталих драма написаних у деветнаестом веку. Па ипак, када је реч 

о владарској фигури, односно начину на који је описани Милошев и Карађорђев лик, великих 

одступања у односима ових јунака нема – Карађорђе се враћа у Србију да би се искупио за 

почињену грешку и ослободио свој народ од Турака, док Милош наређује његово убиство не 

би ли на тај начин очувао своју власт. Ипак, анализирајући одређене промене које је унео у 

драмску радњу, показује се да је Сарајлија ипак био у одређеним аспектима наклоњен 

Милошевом лику јер је покушао да умањи његову кривицу. Он, пре свега, наводи да се Милош 

плаши Турака, а онда и да је Маршалија тај који прво узима његову породицу као таоце, а 

затим уцењује Вујицу да ће и он и Милош изгубити главе уколико не убију Карађорђа, чиме 

се долази до сложеније мотивције Милошеве одлуке. Када се овим догађајима и претњама дода 

Милошево поређење Карађорђа са Вуком Бранковићем и истицање да је он отишао ,,без нужде 

и невоље крајне“(Сарајлија 1990: 430) постаје јасно да је реч о умањењу Милошеве кривице 

за наређено убиство, а увећање Карађорђеве кривице за одлазак из земље.  
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 Ђорђе Петровић је у српској историји вреднован као владар на основу својих војних 

постигнућа насупрот државничке умешности коју је показао. Пошто је за време своје 

владавине стално био у рату, акценат у његовој биографији увек је стављан на победе у 

бојевима и територијама које су први пут после више векова биле ослобођене од турске власти, 

него на препреке и сукобе које су се тицале унутрашње оргнизације. 

 Обликовање вождовог лика у књижевности умногоме је зависило од начина на који је 

он представљен у историји. Писци нису имали превише слободе да му доделе особине које би 

биле супротне оним које су биле описане у сведочанствима његових саврменика. Ово је један 

од разлога због кога се у српској књижевности деветнастог века није појавило естетски заиста 

вредно дело у коме је ова историјска личност била главни јунак. Истраживање је показало да 

је у историјским списима које је оставио Вук Караџић, заправо, најбоље описан Карађорђев 

лик јер је писац показао ,,осећање за човека у историји, за карактере учесника у догађајима, за 

њихово понашање у судбинским ситуацијама, осећање за њихове карактеристичне гестове и 

речи“(Деретић 2007: 579). Овакво обликовање јунака су други писци у мањој или већој мери 

преузели и прилагодили својим делима. Па ипак, када се погледа начин на који је Карађорђе 

представљен у Вуковим списима, уочава се разлика у начину на који су одређени догађаји и 

личности представљени у његовом делу у односу на дела његових савременика. Вук је пуно 

простора посветио сукобу који је постојао између Карађорђе и чланова Совјета. Да је ову тему 

желео посебно да истакне говори и чињеница да је спис Правитељствоујушчи совјет српски 

издао 1860. године иако је, како оцењује Радован Самарџић, само једна четвртина грађе коју 

је унео у њега била нова. Разлог за објављивње овог списа може се пронаћи у податку да је он 

изашао по повратку кнеза Милоша и породице Обреновић на власт. Политичка ангажованост 

делу не одузима вредност јер упркос томе, ,,Вукова способност да уочава и истиче успоне и 

падове у Карађорђевој превласти над војводама само је још један од чинилаца који га, без 

обзира на непријатан тон и још непријатније намере његовог излагања, уздижу изнад осталих 

савремених хроничара српске револуције“(Самарџић 1981: 117). Рекација савременика на 

појаву овог списа је била бурна, чак је и сам кнез Милош истакао да односи између старешина 

и Карађорђа нису приказани аутентично, док је Јован Хаџић 1862. године издао свој 

историјски спис Устанакъ србскій подъ Црнымъ Ђорђемъ, прве три године, у коме је ступио 

у полемику са Вуком око питања начина на који је Карађорђе изабран за вожда. У свом делу 

Вук је мотивацију јунака да изаберу Карађорђа за вожда представио на нов начин: ,,Као што 

је познато, Кара-Ђорђија су старјешине у Шумадији године 1804. изабрале за главног 

поглавара највише за то, да би на њега могли бацити кривицу ако би Турци на брзо земљом 

овладали“(Караџић 1969: 60). Хаџић се успротивио оваквом опису и у свом делу истакао да 

,,да избора гореспоменутога у Орашцу и ниє было, опеть нитко небы ни помыслити могао на 

другога“(Хаџић 1862: 26). Бурна реакција јавности показала је да је вождов углед био велики 

упркос кампањи коју су против њега водили Обреновићи и њихови симпатизери. Иначе, рад 

на умањењу Карађорђевог угледа у народу се најчешће састојао од објављивања текстова у 

којима је истицана вождова кривица због тога што је напустио земљу. Такво тумачење посебно 

је истицао Караџић, који ,, тумачи његов одлазак у Русију као издају јавних народних интереса 

зарад приватних“( Тимотијевић 2012: 67). Текстови оваквог типа посебно су се често јављали 

након убиства кнеза Михаила, када је требао истаћи углед династије Обреновић.  

 Дело које је имало посебан значај у представљању догађаја током Првог српског 

устанка јесу Мемоари проте Матије Ненадовића. Прота није се у свом опису Карађорђа се 

удаљио од начина на који је он представљен у историјским списима. Вожд је вољен у народу 

и његова улога у свим одлукама је кључна, али положај који је писац заузимао у друштву дао 

му је прилику да са више детаља ослика Карађорђев лик. О сукобима између вожда и 

старешина није ни прота говорио, што је посебно знчајно јер је његов стриц Јаков Ненадовић 

био један од Карађорђевих противника. Иако је због свог положаја морао бити упознат са 

многим детаљима о том сукобу, прота је решио да их прећути и да излаже о оним догађајима 

који су увећавали славу Првог српског устанка и његовог владара.  
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 У деветнаестовековној уметничкој поезији књижевности постоји низ песама у којима 

се опева први српски вожд. Важно је напоменути да су најзначајније од ових песама настале 

након Карађорђеве смрти, те се ова лирика не може сврстати у удворичке песме које су 

претходно издвојене. Један од песника који је гајио посебне симпатије према овом владару 

јесте Петар II Петровић Његош. Иако никада није упознао Карађорђа, владика је у свом делу 

о овој личности написао низ песама, док је своје најзначајније дело, Горски вијенац посветио 

њему. У посвети коју је написао Његош истиче онај Карађорђев поступак који је препознао 

као кључан за представљање идеалног владара, а то је одбрана слободе и вере српског народа, 

а поред тога је посебно истакао и поседовање витешких особина, што обезбеђује јунаку право 

да се може упоредити са Светим кнезом Лазаром и његовом судбином: ,,твојој глави би суђено 

за в’јенац се свој продати“(Његош 2005:56). Прослављање Карађорђеве личности јавља се и у 

делу Јоксима Новића Карађорђіе избавитељ Србіе, у коме се у пружа целокупна биографија 

вожда. Песник истиче да је Ђорђе још самим рођењем био предодређен за велика дела, да је 

чак и глас путовао по Србији о рођењу необичног детета. У оваквим делима Карађорђе 

превазилази своју историјску улогу и постаје симбол изабране особе која је дошла да поведе 

српски народ ка слободи. Зато на њему и није кривица што напушта земљу по слому устанка, 

јер су га други у то убедили.  

 Лик Карађорђа у српским историјским списима деветнаестог века био је приказан на 

нешто оштрији начин због дела Вука Стефановића Караџића. Па ипак, док је у историографији 

препозната и као негативна представљена Карађорђева жеља за апсолутном влашћу, у 

књижевности није дошло до приказивања овог аспекта његове личности. Уколико се за 

тренутак лик овог владара упореди са моделом идеалног владара који је представљен раније у 

раду, јасно је да је лик Ђорђа Петровића у многим аспектима испунио критеријуме. Пре свега, 

политичке одлуке које је он доносио остале су у сенци ратних дешавања, те је у први план 

његове биографије стављена ратна вештина и велика лична храброст. Када је реч о 

вредностима за које се овај владар залаже, чињеница да је вожд убио рођеног брата јер је 

силовао српску девојку, коју наводи Караџић у својим списима, показује да је као владар 

Карађорђе био спреман и на највеће личне жртве да би заштитио свој народ, као и да је био 

владар који по сваку цену штити законе које је донео. Записан је и податак да је Карађорђе 

убио и свог оца, желећи да спречи губитак невиних живота, пошто је Петар наговарао људе да 

не беже из Србије, иако су их тамо чекали Турци. И док је грех оцеубиства обележио моралну 

биографију цара Душана и овом питању је посвећен низ дела, књижевност није исто реаговала 

на братеубиство и оцеубиство који су се јавили у Карађорђевој биографији. Разлог за то се 

може уочити у мотивацији јунака када убиство почине или нареде. Док се код Душана о 

мотивацији за злочин може дискутовати јер је убиством оца он дошао на престо и тиме 

остварио директну корист, убиства која је починио Карађорђе ни на који начин нису утицала 

на побољшање положаја вожда, већ су учињени да би се заштитио народ. Пошто су мотиви 

били јасни, а догађаји се не могу протумачити као кључни за судбину српског народа, они 

нису привукли пажњу писаца, те је као владар који се борио за слободу и част српског народа, 

Карађорђев владарски лик је остао истакнут и повлашћен у делима српске књижевности.  

 Историјске околности владавине кнеза Милоша умногоме се разликују од околности у 

којима је владао његов претходник. Милош је само неколико месеци провео у оружаном 

сукобу са Турцима, док је његова дипломатска борба трајала током читаве његове владавине. 

Док се преко одређених грешака које је Карађорђе правио кад је реч о унутрашњем уређењу 

земље и организацији живота прелазило јер су све одлуке доношене током континуитираних 

ратних дешавања, Милошева владавина је у свом највећем делу протекла у мирним 

околностима. Зато је суд о његовој владавини у делима српских аутора најчешће доношен на 

основу унутрашње политике, јер су се ове одлуке директно тицале животних околности у 

којима су се налазили сами аутори.  

 Обреновићи су са пуно пажње приступили обликовању слике о својим владарим у 

српској јавности деветнаестог века. Познато је да су први владарски портрети актуелних 

владара у сликарству били они на којима се појвио кнез Милош, а да је визуелна 
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репрезентација владрске фигуре достигла свој врхунац за време владавине кнеза Михаила. Да 

се на легитимности династије и њеној богоизабраности инсистирало сведочи и да су се сви 

Обреновићи миропомазали, мада никада ниједан од њих није крунисан. Да ,,богоизабраност 

владара постаје једно од упоришта целокупне владарске политичке теологије династије 

Обреновић и заузима важно место у званичној култури његове репрезентације“( Тимотијевић 

2012: 72) показује и симболичко повезивање Стефана Немање и Милоша Обреновића при чему 

Стефан Немања постаје ,,ујединитељ српске земље“, а Милош Обреновић њен ,,обновитељ“, 

и на тај начин ,,успостављен је духовни континуитет између две династије посредством 

заслуга њихових богоизабраних родоначелника, што је надокнађивало одсуство старе 

аристократске идеје о крвном континуитету“(Исто, 74). 

 Обликовање лика кнеза Милоша Обреновића у књижевности деветнаестог века било је 

двоструко. С једне стране се јавио низ дела која су славила владара и његову владавину, док 

су другу групу чинила дела у којима је његова владавина била подвргнута оштрој критици.  

Дело у коме је прослављено учешће кнеза Милоша у Првом српском устанку јесте 

Милошева или Јунаштво Милоша Обреновића, кнеза од Србије Јоксима Новића. Овај спев чине 

две песме – Бој на Ужицу и Бој на Равњу у Мачви. Осим пренаглашене улоге коју је Милош 

имао у Првом српском устанку, ове две песме у којима је песник опонашао народну епску 

поезију, немају значајну естетку вредност. Па ипак, за анализу Милошевог лика у српској 

књижевности важан је завршетак друге песме. У њој Карађорђе напушта Србију, при чему 

кривица није на њему, јер је и сам преварен, али та одлука се сматра толико великом несрећом 

да песник наводи да ,,Србију је грђе ојадио,/ Но издаја за кнеза Лазара“(Новић 1860: 132). 

Након Карађорђевог одласка Милош је тај који остаје да се брине о српском народу. Ова 

,,одлука о останку постаје кључно место у произвођењу херојског лика Милоша Обреновића 

као иделаног народног вође, а самим тим и идеалног владара директно и неотуђиво везаног за 

тело народа“(Тимотијевић 2012: 70) у списима и пропагандним текстовима, али не успева у 

толикој мери да се наметне у књижевности ван удворичких дела. Једно од таквих дела јесте и 

Ода имену ,,Милошъ“ коју је написао Јован Хаџић 1821. године, у којој кнеза Милоша 

упоређује са Милошем Обилићем и Милошем Поцерцем, приликом чега истиче како је у 

тренутку када су сви побегли из земље он ипак остао да се бори даље. 

 Најзначаније дело у коме се прославља лик кнеза Милоша јесу две драме Матије Бана 

које су се прво појавиле под насловом Цвiети србске. Пошто је дело настало поводом одлуке 

кнеза Михаила да 1865. године прослави педесетогодишњицу Таковског устанка, оно је 

написано са планом да се изведе на прослави. Драма је била готова за тринаест дана, написана 

у прози, али није изведена на прослави јер су се плашили реакције из Цариграда. Кнез Михаило 

је одлучио да о свом трошку штампа драму. За штампу Бан ју је пренео из прозе у поезију. 

Пошто је у позоришту исувише дуго трајала, а писац је био под утицајем околине да из ње не 

избаци ни део, он је решио да драму преради и напише две, пружајући следеће објашњење: 

,,први дио назвах ,,Таковски устанак'', јер се устанком и окончава, а други дио ,,Ускрс српске 

државе''. Оно је припрема за слободу, а ово је резултат”(Бан 1889в: IV). Имајући свест да ће 

извођењу ове драме присуствовати и неки од учесника самог догађаја, Бан се чврсто држао 

историјских списа као извора, преузимајући чак и забележене Милошеве речи или начин 

приказивања неке стуације. Баш зато што писац није имао довољно талента да превазиђе 

постојеће изворе, дело није имало велику естетску вредност. Лик кнеза Милоша приказан је 

пре свега као разуман вођа када на почетку драме Таковски устанак објашњава разлоге због 

којих је Милош одлучио да угуши Хаџи Проданову буну. Недостатак ратних дешавања писца 

је усмерио на приказивање страдања српског народа под турском влашћу, као и преговорима 

Милоша да та страдања престану.  

 Истицање позитивних страна Милошеве владавине било је у вези са његовом улогом 

коју је одиграо у Првом и Другом српском устанку, као и постигнућима у области спољне 

политике. Оштра критика која се јавила односила се на његову унутрашњу политику, али и 

особине самог јунака. Три писца су у својим делима критиковали Милошев режим – Јован 

Хаџић, Вук Стефановић Караџић и Нићифор Нинковић. Сва три аутора су у мањој или већој 
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мери била образована и живели су бар неко време у Хабзбуршкој монархији. Ови делови 

њихове биографије значајни су јер ваља истаћи да њихов сустрет са Милошевим режимом није 

био само сусрет са новим политичким уређењем, већ и новом друштвеном структуром и веома 

различитом културом. Реч је о четири дела – Спомени из мојега дневника Јована Хаџића, 

аутобиографији Нићифора Нинковића која носи наслов Жизниописанија моја и два дела Вука 

Стефановића Караџића - Особитој грађи за српску историју нашег времена и Писму кнезу 

Милошу од 12/24. априла 1832. године.  

 Јован Хаџић је у Србију дошао на позив кнеза Милош да би као угледан правник радио 

на изради нових закона. О условима у којима је радио и спремности кнеза да прихвати 

Хаџићеве предлоге најбоље сведочи једна Милошева реченица коју писац наводи: ,,Та нисам 

ја уговор правио да себе вежем, него њега да вежем“(Хаџић 2013: 29). Пошто је Милош био 

главни опонент Хаџићу у његовој борби да у неразвијену Србију уведе потребне законе и 

устав, писац га је представио у поптуно негативном светлу. Као образовани правник Хаџић је 

морао увидети Милошева постигнућа када је реч о стицању права за Србе, посебно јер је у 

више наврата показао значајно разумевање међународне политике и односа великих сила 

према Србији, али је изабрао да ниједан од кнежевих успеха не прикаже. Са много више 

симпатија писао је о кнегињи Љубици, зато што је она желела да у одређеној мери Милошева 

политичка самовоља буде ограничена. Лични став аутора у дневничким записима није 

неуобичајан, али спис који је оставио Хаџић показује да је аутор имао жељу да себе истакне у 

најбољем светлу и да све што би му се могло замерити, како на плану постигнућа, тако и на 

плану међуљудских односа, представи као кривицу других особа, а најчешће кнеза Милоша.  

 Вук Караџић је 1828. године објавио спис Милош Обреновић књаз Сербији, у коме је на 

афирмативан начин приказао део његове владавине. Пошто је због страха од кнежеве реакције 

морао да умногоме прекрије његове мане, када је напустио Србију Вук је одлучио да напише 

тајни спис о правој природи Милошеве владавине. Ово дело се не може одредити као 

,,историја у правом смислу те речи, јер није засновна на хронолошком реду 

излагања“(Самарџић 1976: 118), већ је Вук поделио грађу ,,према карактерним цртама, 

свакидашњем понашању и владарским особинама и држању Милоша Обреновића“(Исто, 118), 

те се може говорити о тематском сврставању грађе. Да би описао све мане владара о коме пише 

Вук је навео око сто анегдота, а у многима од њих је и сам учествовао, односно, често био 

жртва кнежевих сурових шала. Критика је била усмерена у два правца – критиковале су се 

владареве личне особине, али и његове политичке одлуке. Завршивши ово дело, Вук је одлучио 

да је потребно да се самом владару укаже на његове пропусте, те је затим написао писмо које 

је остало упамћено по називу Писмо кнезу Милошу од 12/24. априла 1832. године. Вук се 

трудио да писмо не добије осуђујући тон: ,,опет не треба мислити, да су сви они, који су 

незадовољни с владањем Ваше Светлости, непријатељи Ваши“(Караџић 2018: 192). Он тражи 

да се установе институције и закони који ће, пре свега, штитити слободу мишљења, али и 

личну безбедност, и обезбедити сигурност поданика. Према типу промена које је затражио у 

свом писму, јасно је да је Вук у многим идејама био близак уставобранитељима. Поред 

претходно наведеног, затражио је и укидање кулука, који је остао као наслеђе турског типа 

власти. Као важну потребу истакао је и подизање школа, али и образовање самог владара. Када 

је реч о критици личних Милошевих особина, Вук је издвојио самољубље, презир и 

непоштовање како мишљења других људи, тако и одређених вредности у самом друштву. 

Једна од кнежевих лоших особина била је и то што није спреман да чује истину од других, што 

је и главни разлог због кога се Вук и одлучио да напише дато писмо.  

 Док су претходно анализирана дела настала са јасном намером да се укаже на 

недостатке Милошеве владавине, аутобиографија Нићифора Нинковића Жизниописанија моја 

је замишљена као спис ,,на првом месту о себи, а само успут о оном човеку, Милошу 

Обреновићу”(Самарџић 2012: 390). Радован Самарџић је у свом истраживњу показао да нико, 

па чак ни Вук није ,,тако смело и дрско се задржао и просуо на њега светлост тако јарку и 

продорну”(Самарџић 2012: 388). Нинковић је у Милошевој служби био од 1822. до 1827. 

године, и све ове године ,,испуњене су страхом због Милошеве преке и насилничке природе, 
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чак и батинањима и зебњом за споствени живот и живот своје породице“(Матовић 2012: 367). 

Понашање кнеза је према својим поданицима знало да буде веома променљиво, па је он ,,на 

уображеног мајстора од угледа и реда, човека вична перу који се горди на једном неписменом 

двору, опасног на језику и разметљивог на држању, светску скитницу достојну сумњи и 

повремених проверавања као и сви они пробисвети од којих је кнез, према Вуковим речима, 

сачинио своју пратњу како би из управе одстранио устаничке поглавице”(Самарџић 2012: 388), 

гледао као на особу коју жели потчинити себи и духом. Иако је Нинковић за разлику од Вука 

приказао и тренутке туге код свог господара, он није имао свест о томе да пише спис који би 

требало да остане као сведочанство кнежевог лика и каратера, већ пише да би себе прославио, 

а за све своје неуспехе окривио Милоша. Да је његов живот и након 1827. био у вези са 

кнежевим сведочи то што је имао великих потешкоћа да у Београду отвори берберску радњу 

и издржава себе и породицу, због чега је поново кренуо на пут. Када је реч о самом Милошевом 

лику, Нинковић је, као и други аутори анализирани пре њега мислио да до промене у 

Милошевој владавини може доћи само када би око себе окупио просвећене људе и био 

спреман да прихвати њихове савете. Пошто до тога није могло доћи, Нинковић је одлучио да 

напише најоштрију критику Милановог лика, притом не пазећи ни на своју част, ни на част 

своје породице када је преносио увреде које им је кнез упућивао.  

 Анализирајући претходно наведене текстове лако се долази до закључка да лик кнеза 

Милоша Обреновића, који је обликован у њима, може се посматрати и као целина. Покушај 

тематске класификације његових мана, које је учинио Вук у својим делима, добило је детаљан 

опис када је реч о кнежевим политичким ставовима у делу Јована Хаџића, и још живописнији 

опис када је реч о делу Нићифора Нинковића. Док се са сигурношћу може рећи да он као 

владар није стављао интересе народа испред својих интереса, нити поштовао вредности 

друштва у коме је живео, анализа начина на који је оцењивана његова власт показује да су 

политичке одлуке које се тичу унутрашњег уређења државе у делима ових писаца однела 

превагу. Питање слободе српског народа више није било главно а ни довољно да би се оценила 

владавина једног владара. Конституисање националне државе и продор модерних европских 

политичких идеја допринели су да се као један он најважнијих аспеката владавине издвоји 

поштовање слобода поданика.  

Многе мане које су уочене у личности кнеза Милоша препознате су и у личности краља 

Милана Обреновића, чији је значај у српској историји био велики. За време његове владавине 

Србија је победом у рату добила услове да затражи стицање независности 1878. године, док је 

подршком коју је добио од стране Аустроугарске Србију уздигао на статус краљевине 1882. 

године. Па ипак, упркос овако великим успесима који су се одиграли током његове владавине, 

они су остали у сенци великих скандала коју су пратили како његову владавину, тако и 

владавину његовог сина, краља Александра Обреновића.  

 Постоји низ дела која су посвећена овом владару. За потребе овог истраживања изабран 

је опус Пере Тодоровића и Владана Ђорђевића, двојице људи који су играли важну политичку 

улогу у Србији тог доба.  

 Пера Тодоровић је био један од учесника у Тимочкој буни 1883. године и пошто је био 

члан главног одбора Радикалне странке, један од затвореника који је у први мах осуђен на 

смрт. У свом писму које је написао краљу Милану, молећи за помиловање, Тодоровић је јасно 

образложио шта све он нуди у замену за свој живот: ,,Ево, ја се усуђујем понудити себе Вашем 

Величанству, понудити себе целога и телом и душом, да у споразуму и по упутству Вашега 

Величаства порадим свом снагом да радикална странка сведе своје захтеве на меру коју може 

одобрити и с којом се може сложити Ваше Величанство“(Тодоровић 2000: 148). Када је краљ 

Милан прихватио понуду и Тодоровића спасао смрти, он је добио његову потпуну послушност 

до краја живота: ,,На шта се решим увек се решим целим бићем мојим, коначно и без 

повратка“(Тодоровић 2000: 149). Да је испунио оно што је обећао у свом писму сведочи и 

чињеница да је Тодоровић након Миланове смрти писао краљу Александру и молио га да га 

ослободи обавезе коју је преузео на себе. Милан је често користио велико новинарско умеће 

Тодоровића да се обрачуна са својим непријатељима, при чему је механизам рада био да краљ 
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пошаље Тодоровићу новинарски текст и у њему заокружи црвеном оловком оно што је 

новинар касније морао да подвргне критици у својим текстовима. Морални слом који је 

доживео у затвору довео је Перу Тодоровића у ситуацију да обавеже себе на однос који ће у 

потпуности уништити његов новинарски интегритет. Убрзо након нагодбе био је избачен из 

радикалне странке и на пролитичкој сцени означен као издајник.  

 Због значаја који је краљ Милан имао у Тодоровићевом животу, он се јавио и у низу 

његових дела. Осим места које је добио у писмима, значајан је спис који је Тодоровић написао 

под називом Успомене на краља Милана, а који се може посматрати као тип меомарске прозе. 

Тодоровић је као свој задатак у писању одредио следеће: ,,ја ћу износити поједине важније 

догађаје, бирајући оно што покојног краља живље карактерише, што јаче истиче његове 

истинске особине и служи као поуздано и тачно обележје његове личности“(Тодоровић 1997: 

127). Пошто је познато у каквом је односу са краљем Миланом Тодоровић био и колико га је 

тај однос коштао у друштвеном смислу, није неочекивано што је након краљеве смрти 

Тодоровић осетио потребу да напише текст у коме ће у што бољем светлу представити 

преминулог владара, док ће истовремено оправдати себе и своју позицију. Зато Успомене на 

краља Милана представљају сећање на низ разговора које је Милан имао са Тодоровићем и у 

којима аутор бира да представи оне политичке теме које су њему биле битне. Читање овог 

текста читаоца суочава са идеализацијом Миланове фигуре, а све у циљу оправдања своје 

подршке његовој владавини. Писац уводи јасну дистинкцију између теорије и праксе у 

политици и наводи да је краљ Милан у суштини био републиканац, али да није могао тај облик 

политичког уређења уведе у Србији јер је она била за то исувише велика земља. Ова и низ 

сличних тврдњи чине да читалац лик краља Милана не доживи као прецизно приказивање 

историјске личности. Тодоровићу се у овом делу осврнуо на важнија проблематична питања 

која су пратила Миланову владавину и на свој начин дао овом владру прилику да у исповедном 

тону одговори на све оне прекоре који су му упућени. Он се осврће на разлог које је имао да 

ступи у сукоб са радикалима, као и на оптужбе које су му упућене да никада није волео Србију 

јер није одрастао у њој, да би затим Тодоровић посведочио о наводним списима које му је 

краљ показао и у којима описује своје одушевљење српским народом. Овим делом аутор је 

открио много више свој став о проблемским питањима Миланове владавине него што је 

успешно извршио свој задатак да пред читаоцима оживи лик краља Милана.  

 Два су романа посвећена владавини краља Милана. Један је роман Силазак са престола 

Пере Тодоровића, а други је роман Голгота Владана Ђорђевића. Оба писца су на алегоричан 

начин описала владавину краља Милана и његову абдикацију. Циљ је био у оба случаја да се 

прикажу разлози који су довели до тога да краљ абдицира и на престолу остави свог 

малолетног сина. Пресудну разлику у приступу приповедања историјског уочила је Татјана 

Јовићевић у свом истраживању: ,,док Ђорђевић сматра да се спољашња фактографија може 

пребећи или изменити да би се поступању јунака дао или у њему открио некакав унутрашњи 

смисао, Тодоровић се значајних и јавних факата строго држи, док фикционалне делове користи 

да их повеже, образложи и створи основу за њихово коментарисање, било са становишта лика, 

било приповедача, било аутора као ,,спољашње свести“ и носиоца везе дела и спошаљње 

стварности“(Јовићевић 2007: 156). Пример промене историјских чињеница које је Ђорђевић 

унео у своје дело и која је изазвала најбурнију рекацију код читаоца али и тумача јесте лик 

Јелене Марковић, Илке, која је позната по свом покушају убиства краља Милана, због ког је 

осуђена на смртну казну. Она се на овај поступак одлучила након што је њен супруг, пуковник 

Јеврем Марковић, стрељан по наређењу кнеза Милана због учешћа у Тополској буни. У 

Ђорђевићевом роману Илкина судбина је умногоме измењена. Она долази код краља Милна и 

сазнаје да је њен муж још од почетка брака био нечастан човек, па чак и починио неверство у 

браку. Ово сазнање је наводи да се одлучи да постане Миланова љубавница. Критика је 

истакла да је до промене у приказвању ове јунакиње дошло јер је писац имао одређена 

негативна осећања према њеном супругу, али овакво приказивање изазвало је велики шок јер 

не само да је жену која је довољно мрзела краља Милана да покуша да га убије, поставио у 

нечастан положај његове љубавнице.  
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 Владан Ђорђевић је краља Милана обликовао као интелигентну и елоквентну особу, 

који баш због тих особина успева да се избори са интригама које се пред њега стављају. 

Истовремено, писац приказује и низ његових негативних особина, међу којима се издвајају 

,,његова осионост, владарска препотентност, неодговорност и малодушност“(Лазаревић 2020: 

232). У одређеним тренуцима краљ Милан је приказан као неко ко суверено управља веома 

компликованим односима на политичкој сцени, да би га нешто касније приказао као владара 

који пати јер не успева да оствари своје привтне интересе у целини, иако је и више него 

спреман да жртвује инересе народа да би заштитио себе. Ипак, приметно је да Ђорђевић није 

заслепљен својим главним јунаком, те му је често упућивао оштру критику. 

 Роман Силазак с престола Пере Тодоровића ,,несумњиво припада типу забавне 

литературе намењене широким читалачким круговима, с узбудљивом, али крајње 

схематизованом фабулом и особеним композиционим начелима прилагођеним излажењу у 

наставцима“(Матовић 1998: 51). Ово дело има веома малу естетску вредност јер је писац 

дешавања представио на начин да ,,текст постаје више него алегоричан -он је доведен у 

директан референцијални однос према стварности коју ,,препричава“ изношећи ауторов 

спољашњи, грађански став према појединачним и стварним људима и догађајима, без намере 

да се створи засебна стварност уметничког дела“(Јовићевић 2007: 153). Тодоровић није имао 

слободу да у својим делима мења историјске чињенице на начин на који је то Ђорђевић чинио, 

па је онда користио приватно биће јунака и оне делове њихове биографије да богатије прикаже 

своје јунаке. Тодоровић је у првом делу романа свог јунака обликовао као лошег владара који 

своје интересе ставља испред интереса заједице. Развојем фабуле сама радња усмерава писца 

на који начин да обликује јунака, тако да је у другом делу ,,кнез представљен као жртва 

властољубивих политичара и као несрећан човек, слаб и спутан у својим тежњама да оствари 

личне жеље“(Исто, 154). 

 Начин обликовања лика краља Милана у српској књижевности јасно показује да је 

идеолошка позиција са које су наступали писци, као и њихов лични однос према владару, 

имали важну улогу у томе како ће овај владар бити окарактерисан. Иако постоји разлика у 

начину на који су се користили историјским материјалом, Пера Тодоровић и Владан Ђорђевић 

су у својим романима веома слично описали лик краља Милана. Оно што се може уочити јесте 

да ни један, а ни други писац, иако су користили друга имена да би ,,прикрили“ порекло својих 

јунака, нису, заправо, имали другу жељу него да прикажу баш своје савременике у једној 

књижевној форми. Они нису били инспирисани историјском личношћу Милана Обреновића 

па под тим утиском стварали самостални свет књижевног дела у коме би се значај текста 

уздигао над пуким препричавањем и коментарисањем својих савременика и њихових 

поступака. Њихов циљ је био да представе личности и догађаје своје епохе онако како су их 

они доживљавали, што је и довело до два дела мале естетске вредности.  

 Владавина Александра Обреновића, Милановог сина, представља један од најбурнијих 

периода у целокупној историји унутрашње политике Србије. Током своје владавине краљ 

Александар је извео четири државна удара, променио три устава и четрнаест влада, од личног 

режима прелазио на уставни и затим се поново враћао на лични, и све то за десет година. После 

описа оваквих бурних дешавања на политичкој сцени делује невероватно да је низ 

савременика као једну од највећих грешака овог владара издвојила његову одлуку да се ожени 

Драгом Машин. Реакција јавности је била веома бурна и незадовољство је расло све док није 

дошло до Мајског преврата. Скандали који су пратили брак његових родитеља и у којима су 

учествовали чланови Владе и Народне скупштине били су засењени новим скандалима које је 

изазивао млади владар.  

 Како је у ранијем истраживању било наведено, у време владавине краља Милана јавио 

се низ сатиричних чланака и карикатура које су критиковале актуелног владара и његов живот 

испуњен скандалима. Иако су уредници часописа, новинари и уметници често за такве 

текстове и карикатуре одлазили у затвор, народно незадовољство није се могло утишати. 

Сатирична поезија којом је Змај критиковао апсолутизам кнеза Михаила Обреновића почела 

је деловати као умерена критика пред делима која је писао Радоје Домановић. Његова 
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приповетка Страдија је најчешће узимана као пример најоштрије критике коју је упутио 

краљу Александру и његовом режиму. Ипак, постоји једна приповетка која није привукла 

пажњу истраживача због мање естеске вредности коју је имала у односу на познатије 

Домановићеве приповетке, а реч је о делу Краљ Александар по други пут међу Србима. У њој 

Домановић отвара сва проблемска питања која су пратила владавину последњег владара 

Обреновића. Радња се дешава на небу, у чекаоници Светог Петра, где након смрти краљ 

Александар и краљица Драга чекају одлуку где ће њихове душе провести своју вечност. Краљ 

Александар је представљен као инфатилна личност која не само да не разуме околности света 

у коме се налази, већ не разуме ни околности света у коме је владао. Он и на небу жели да 

спроводи реформе јер анђеле карактерише као ,,антидинастичаре” које треба протерати и 

уместо Бога на трон довести ђавола. У обраћању супрузи он открива да је увек код ње највише 

волео што му је давала идеје кад он није имао својих, чиме се открива велики утицај који је 

краљица морала имати на политичке одлуке краља. Да краљица нема за њега нежна осећања 

говоре и њене речи поводом краљевог присуства: ,,да се могу само овог блесана 

отарасити”(Домановић 2018: 459). Од скандала који су пратили Александрову владавину 

писац истиче лажну трудноћу, као и питање о пореклу краља Милана. Домановић је овде 

описао трачеве који су постојали у београдским круговима о томе да је прави отац краља 

Милана био влашки племић, а да је, желећи да заштити своју љубавницу, исту удао за Милоша 

Обреновића. Као право име краља Милана наводи се Емил Разнован. Писац лошу владавину 

краљева Милана и Александра тумачи њиховим пореклом – пошто су они Румуни, а не Срби, 

нису разумели историју народа, његове вредности и жеље за будућност. И док инфантилни 

краљ лута по небу, краљица проналази своје место и удаје се за Луцифера. Краљ Александар, 

најчешће именован као Саша, што је у складу са зрелошћу коју показује кроз цело дело, бива 

послат на земљу док свадба не прође. Дошавши у Србију, која је доста стабилнија од оне коју 

је он водио и са значајним променама на политичкој сцени, он не успева да се снађе у 

новонасталим околностима. И на небу и на земљи писац краља суочава са чињеницом да су 

депутације које су му годинама долазиле и славиле га заправо биле масе примораних људи, 

док су људи за које је веровао да су му пријатељи након његове смрти одрицали сваку везу са 

њим. Издавање приповетке није завршено, али је Домановић неоптерећен страхом од цензуре 

и реакције на дело, јер је издавано након смрти владара, имао прилику да упути најдиректнију 

критику краљу Александру, али и самом народу. Он више пута прекида приповедање да би 

унео ауторске коментаре, у којима кривицу за ситуацију која је трајала у већој мери додељује 

народу који је све то трпео него самом краљу. Ова приповетка, поред критике једног владара, 

постаје и критика друштва које је допустило да такав владар буде на њеном челу.  

 Док су у Србији на власти били краљеви Милан и Александар, у Црној Гори је на 

престолу био књаз, а касније краљ Никола Петровић. Лик овог владара је у својим делима 

Биљешке једног писца и Десет година у Мавританији литерарно обликовао Симо Матавуљ. 

Матавуљ се од 1881. до 1887. године налазио у служби књаза и ова два дела представљају 

његове сачуване списе у којима има елемената аутобиографије и мемоара. Опис Црне Горе 

умногоме објашњава модел владавине овог краља: ,,у једном великом војном логору, који се 

више ради спољног света, зове и државом, и, колико може, фингира као држава. Зато и нама 

извањацима, иако не бјесмо прожети црногорским духом, ипак бијаху смијешна новинарска 

нагваждања о уставу, о политичким слободама и преображајима по угледу на модерне 

државе“(Матавуљ 1953: 182). Књаз се показује као самовољни владар који влада пре по 

традиционалном праву, него према модерним законима. Користећи повлашћену позицију коју 

је имао, Матавуљ даје нешто више података о владаревој мотивацији у одређеним ситуацијама, 

као што је удаја књажеве кћери за Петра Карађорђевића. Матавуљ је лик књаза Николе 

представио у складу са његовом историјском личношћу, али је одређену пажњу посветио и 

његовом књижевном раду, односно процесу стварању драме Балканска царица. Ово дело 

невелике уметничке вредности имало је улогу да прикаже књаза као и књижевног ствараоца. 

Када је реч о обликовању владарске фигуре савремених владара у деветнаестом веку, постоји 
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још један владар из династије Петровића који је истовремено био и писац књижевних дела и 

јунак књижевних дела других писаца. Реч је о Петру II Петровићу Његошу.  

 Његош се у деветнаестом веку јавио као писац значајних уметничких дела када је реч о 

обликовању владарске фигуре. За разлику од књаза Николе, његов таленат је неупитан. Он 

представља посебну појаву у овом истраживању – писац који је дао два врхунска дела у којима 

се јављају неки од најуспешније обликованих владарских фигура у целој српској 

књижевности, добија у делима свог савременика Љубомира Ненадовића један од најбоље 

описаних владарских портрета. Поред Ненадовићевих дела Писма из Италије и О 

Црногорцима, значајни су и подаци које је у свом спису Живот Петра II Петровића Његоша, 

владике црногорскога оставио Вук Врчевић. 

 Вук Врчевић је био секретар књаза Данила Петровића у периоду од 1852. до 1855. 

године. Велики углед који је владика уживао у народу и након смрти, пружио је прилику 

Врчевићу да чује низ анегдота о његовом животу, а како је и сам био укључен у организацију 

живота у Црној Гори, био је упознат са политичким одлукама, као и онима које се тичу уређења 

друштва и оснивања државних институција које је донео Његош. Па ипак, због немарности 

према тексту коју је показао, подаци које је унео нису увек били поуздани јер је спис писао по 

сећању. Иако је имао прилику да владику сретне и чак преписује његово дело Свободијаду, 

Врчевић није успео да донесе у значајној мери лични доживљај владичиног лика. Његово дело 

представља целовиту Његошеву биографију која своју вредност дугује ,,местима где је мане 

хроничара приповедач искористио као своје врлине, превазилазећи језик сувих чињеница 

вешто изабраним и лепо испричаним анегдотама. Посматране са аспекта упечатљивости и 

занимљивости, неке Врчевићеве странице иду у сам врх хроничарско-мемоарске прозе 

написане на српском језику“(Бабић 2003: 149). 

 Лик Петра II Петровића Његоша је у свом делу Љубомир Ненадовић најбоље описао 

када је свог јунака одредио као ,,чувеног црногорског владаоца и великог српског 

песника“(Ненадовић 2012: 12). Утисак који је Његош оставио на писца је био толики да је више 

пута у свом делу које је замислио као путопис написао: ,,Опет ћу ти говорити о Владици; само 

о владици“(Ненадовић 2019: 12). Начин на који је приказао Његошев лик сведочи да је између 

њих двојице постојала духовна блискост, која се пре свега заснивала на књижевном раду којим 

су се обојица бавили. 

 Уколико би се део посвећен владичиној биографији у делу О Црногорцима посматрао 

као целина са оним делом који је њему посвећен у Писмима из Италије, могло би се говорити 

о целовитој, пре свега приватној биографији Његоша. Ненадовић је у Писмима описао њихов 

сусрет у Италији, али није могао да унесе све оно што је имао прилику да чује од Симе 

Милутиновића Сарајлије, који је био владичин учитељ, или оно што је и сам Ненадовић чуо 

када је проводио време са владиком и Анастасом Јовановићем у Бечу. Да би дао прилику себи 

да исприча целу Његошеву причу, он у свом делу О Црногорцима даје кратку владичину 

биографију, пратећи ток његовог живота од рођења до смрти. Начин на који је исприповедана 

говори о потреби писца не само да неке догађаје из живота свог јунака прикаже, већ и да их 

протумачи. Када пише о критици коју су упућивали владици јер се не понаша као узоран 

свештеник, Ненадовићев коментар је био следећи: ,,Но он је био побожан својом узвишеном 

побожношћу, много више него они што су га оговарали; био је добар хришћанин и велики 

родољуб“(Ненадовић 2018: 144). Он је искористио прилику да кроз овај текст одбрани Његоша 

од оних критика за које је сматрао да су му неправедно упућене. Док је у Писмима из Италије 

много чешће приказивао владичине идеје и жеље, приказивањем његовог живота у Црној Гори 

писац је отворио питање начина његове владавине. Док истиче потребу свог јунака да 

реформише државу у складу са модерним европским идејама, он објашњава и препреке које 

су владици стајале на том путу: ,,али није могао ићи даље; није имао с ким, није имао с 

чим“(Исто, 144). Па ипак, да Ненадовић није пружио потпуно идеализован лик овог владара 

сведочи и напомена коју даје када је реч о владичиним путовањима: ,,То је много принело те 

се Црна Гора чула и боље познала у свету; али на Цетињу, у управи земље, осећало се у свима 

народним пословима да први главар није дома“(Исто, 146). Његош је питање своје владавине 
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осећао као дужност и тако се према њој понашао. Ипак, његова аутентична природа је 

захтевала интелектуалне и уметничке подстицаје које традиционално црногорско друштво 

није могло увек да пружи. Иако је постојала одређена дистанца између владике и народа којим 

је управљао, а са њихове стране и један степен неразумевања владареве природе, Његош ипак 

поштује све вредности света у коме је одрастао и спреман је да у важним одлукама увек стави 

на прво место интересе самог народа. Тиме владика и поред својих мана постаје лик који се у 

највећој мери приближава идеалном владару који је приказан у деветнаестом веку. Снага 

његове личности, елоквентност и достојанственост изазивају не само одушевљење код самог 

писца, већ и код читаоца који се са овим делом упознају.  

 Обликовање владарске фигуре актуелних владара у делима писаца деветнаестог века је 

открило као непромостиву препреку немогућност аутора да се удаље од актуелних политичких 

дешавања. Док су у делима посвећених владарима средњег века писали не би ли пренели 

одређене поуке, у овим делима главни циљ је био да се искаже свој став према одређеним 

личностима или целим династијама.  

 Ликови који се у највећој мери могу приближити конструкту идеалног владара јесу 

ликови Карађорђа и Његоша. У Сарајлијиној драми посвећеној смрти Карађорђа, кнегиња 

Љубица га упоређује са Стефаном Немањом и царом Душаном, зато што је и он био обновитељ 

и велики владар као и ови владари. С друге стране, ограничене могућности које је имао на 

политичком плану нису учиниле да Његош буде приказан као велики владар, али његова снага 

духа, аутентично постојање и заступање најважнијих идеја када је реч о судбини српског 

народа и његовог идентитета учинили су га великим у делима његових савременика.  

 

3. Субверзивни ток  

   

Субверзивни ток у обликовању владарске фигуре у српској књижевности не обухвата 

велики број дела и владарских фигура. Да би јунак у једном делу био одређен као део овог 

наратива, потребно је да у делу дође до деконструкција вредности препознатих у 

магистралном току, које ће у мањој или већој мери изменити и природу владарске фигуре. Па 

ипак, док у овом периоду препознајемо јунаке који својом појавом руше прихваћене вредности 

и представу о томе по којим начелима један владар треба да се понаша, у периоду који ће 

наступити након драма Милутина Бојића, на сцени ће се појавити први пут деконструисана 

владарска фигура приказана у лику Александра Обреновића у драми Конак Милоша 

Црњанског. Ово хтонско биће ће својим изласком на сцену у потпуности обезличити историју 

о којој се говори.  

Да би једно дело или владарска фигура били препознати као субверзивно потребно је 

да у култури постоји јасно дефинисани етички али и друштвени принципи, које затим својим 

постојањем једно дело или владар подривју. Такво дело може изазвати негативну реакцију 

првих критичара, и то најчешће због своје неуклопљености у дотадашњи ток књижевности, да 

би у протоку времена било уклоњено са рецептивног хоризонта. Проблем настаје у трагању за 

оваквим делима у групи дела у којој је дошло до литерарног обликовања неког од владара 

деветнаестог века. Начин на који је одређени владар приказан у делу зависио је пре свега од 

политичког опредељења писца. Ово је био посебно важан фактор јер су многи писци поред 

своје књижевне каријере заузимали и значајна места у установама културе, али и органима 

власти. Због политичке идеологије коју су имали њихова дела су била окренута критици 

конкретне личности, да би само у ретким, естетски веома значајним делима, они могли да се 

усмере и на критику саме владараске функције и њеног положаја у друштву.  

 Два су писца деветнаестог века који су своја дела написали поводом савремених 

политичких догађаја, а да су у њима упутили значајну критику самој природи владарске 

фигуре. То си Јован Јовановић Змај и Радоје Домановић. Препознати њихова дела као 

субверзивна дела је веома изазовно, посебно што се ради о делима која су у толикој мери 

популарна да се и данас налазе у школским програмима. Па ипак, ова два писца су у одређеним 

својим делима унели начин приказивања који у претходним епохама није био актуелан, а то је 
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да се владар у књижевном делу излаже подсмеху читаоца. Наравно, реч није о смеху који 

прија, већ о оном који освешћује и изазива нелагоду у оном ко се смеје. Из перспективе 

савременог читаоца ово може деловати као уобичајна појава, али уколико се сагледају промене 

кроз које фигуре владара пролази, јасно је да је било много негативних јунака на књижевној 

сцени, али да није било владара који су били подвргнути сатири. Доситеј Обрадовић је у свом 

делу Бој змаја с орлови пророка Мухамеда извргао јакој критици и подсмеху читаоца. Овакво 

приказивање једне значајне верске личности, па макар и друге вере, било је могуће тек са 

померањима у култури и друштву које су донеле идеје просветитељства. До померања у 

друштву је морало доћи и у деветнаестом веку да би Змај и Домановић могли да на сцену 

изведу своје владаре.  

 Јован Јовановић Змај је био песник који је имао изузетну популарност у времену када 

је стварао, те је јасно да је његова поезија одиграла веома значајну улогу у српској 

књижевности деветнаестог века, посебно што се она и данас може посматрати као ,,духовни и 

душевни живот српског народа у другој половини XIX века, у њој су кондензована сва осећања 

и све идеје српске тог времена, то је стихована кроника српска од 1850. до 1900, по њој би се 

могао реконструисати готово цео духовни живот српски у том периоду“(Скерлић 2006: 264). 

Ова уроњеност песника у друштвене догађаје и идејна кретања може истовремено бити и 

предност и препрека у истраживању његовог дела – с једне стране истраживач може, 

упознавши целокупни свет песниковог дела, тачно увидети место фигуре коју истражује у том 

свету, док, с друге стране, када песник пише ,,о свему и свачему, без икаквог критеријума и 

селекције“(Симовић 1991: 135) обимност грађе и ширина обухваћених тема могу истраживача 

удаљити од увиђања места које ово дело као целина има у књижевноисторијском току. Змајева 

политичка поезија је била отворена за толико тема да ,,највећи број ових песама и не може се 

разматрати као поезија, него као новинарство у стиховима“(Симовић 1991: 135). Стога, циљ 

њихове анализе није издвајање свих политичких песама у којима се јавља владарска фигура, 

већ у песмама овог типа уочити оне које имају високу естетску вредност и у њима препознати 

постигнуте врхове у литерарном обликовању владарске фигуре.  

  Важно је напоменути да Змај ,,никада није био песник власти“(Исто, 134), али јесте био 

страначки ангажован. Оваква позиција песнику је омогућила да критикује владаре за време 

чије владавине је створио највећи део свог опуса – кнеза Михаила и краља Милана. Иако је 

много већи број песама у којма је Змај писао поводом дешавања у животу краља Милана, две 

најзначајније песме у којима је изнета критика владарске фигуре настале су као реакција на 

владавину кнеза Михаила. Реч је о двема песмама које представљају ,,сатиричне, 

антиутопијске верзије Монархије, у неким песмама назване Јутутунија, као својеврсне слике 

света окренутог наопако, којим се Змај навише приближава Домановићу“(Деретић 2007: 744). 

Ове две сатиричне песме важне су јер ,,највећу дубину и универзалност Змајева сатира 

достиже у песмама чији је предмет изобличавања монархије и свега што је окружује“(Деретић 

2007: 744). Иако су написане поводом владавине једне особе, оне су актуелне и у данашњем 

полтичком тренутку, у чему се и препознаје њихова уметничка вредност. Своју актуелност ова 

дела дугују модредним политичким идејама које су испуниле европску политичку сцену након 

Француске револуције.  

Песма Јутутунска јухахаха се прва појавила на књижевној сцени и у њој је упућена 

двострука критика – једна која се односи на владара, а друга која се односи на друштво које 

таквог владара прихвата. Док је владару замерен низ лажних обећања у вези са уставом и 

манипулисање народом да ради против сопствених интереса, том истом народу је упућена 

критика због пристајања на положај у који га је владар поставио.  

Песма која је најзначајнија за анализирање владарске фигуре у Змајевој поезији јесте 

песма Јутутунска народна химна. Ова песма је пародија националне химне као песме која се 

у деветнаестом веку певала у славу владара и која је као таква била веома честа. Одабиром 

химне као песничке врсте у којој ће написати своје дело, Змај имплицитно упућује критику 

спремности једног друштва да некритички прославља своје политичке представнике. У овој 

песми проблематизује се постојање две идеје које су играле важну улогу у полтичкој сцени 
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Србије. Прва идеја долази из корпуса идеја која су пратила процес стварања нације, а то је 

идеја о ,,изабраном народу“. Песник у свом делу кроз иронију даје поглед на владарски 

положај који се заснивао на средњовековној идеји о владару као божијем изабранику, али он 

то схватање жели да прошири, те се положај владара изједначава са положајем самог Бога: 

,,Ради Њега сва створења живе,/ Ради Њега сунце греје с неба,/ А тај народ, а ту земљу нашу/ 

Подржи је – ако краљу треба“ (Јовановић 1933: 189). Модерна политичка мисао је донела 

промену у схватању ко је у друштву тај који је ,,изабран“. Актуелна идеја национализма 

потиснула је у други план о владару – божијем изабранку. Постојање грађанског друштва 

захтева од својих чланова постојање критичке свести, које ће на прво место поставити 

интересе друштва у целини. Питање о односу народа и његовог политичког представника Змај 

је актуелизовао у песми Има што може бити, има што не може бити, када на крају песме 

поентира стиховима: ,,Народ може бит’ без краља/ -Ал’ не и краљ без народа“(Змај 1933: 263). 

Друга важна политичка идеја у овој песми која се иронично одбацује у корист владара јесте 

идеја слободе. У својим песмма Змај се удаљава од сваког облика апсолутизма и његових 

манифесација. За њега подједнако је важно како питање политичке слободе целог народа, тако 

и питање слободе коју појединац има у оквиру државе, посебно када је реч о слободи мисли и 

говора. Посебна критика усмерена је на то што владар полицију, која треба да представља 

елемент државе који гарантује безбедност грађана, својим наредбама представља у средство 

контроле и окреће га против сопственог народа. Критика фукције коју полиција има у друштву 

јавља се и у песми Питање, у којој песник поставља питање како су Немања и Душан успели 

да буду велики владари, а да нису имали жандаре који су контролисали народ. Ово поређење 

би било потпуно некоректно јер се пореди ситуација у два друштва која су потпуно другачијег 

политичког уређења, али песник, заправо, жели да укаже на недостатак владарске идеологије 

која би поједнице у друштву усмерила да владара прате, а не да му се због примене силе 

покоравају. У својој анализи владарске фигуре и његове идеологије у песми Јутутунска 

народна химна Змај је издвојио две идеје које су неопходне у владавини савременог владара, 

а то су да владар увек интересе народа постави испред својих интереса, као и да поданицима 

гарантује слободу мисли и дела.  

 Радоје Домановић се у својим алегорично-сатиричним причама Данга и Вођа умногоме 

приближио типу сатире која се јавила у Змајевој сатиричној поезији. Као и Змај, и он је своју 

критику усмерио на све чланове друштва: ,,Домановић као сатиричар не критикује оштро само 

представнике режима, оне који угњетавају, него и оне који ропски трпе и покоравју се таквом 

угњетавању, јер се такво стање могло одржати само покорношћу ,поданика’ “(Вученов 1959: 

323). Он је у својим делима створио целовит свет, који је испуњен ,,сликама стравичног 

духовног мртвила, моралне изопачености, угашене свести о елементарним 

вредностима“(Јеремић 2009: 30). Оваквом свету Домановић не даје прилику за искупљење јер 

је реч о ,, рушилачком замаху у обарању на читав један поредак, на све његове ,,вредности“, а 

без перпскетиве и јасно одређеног циља, осим самог обарања“(Вученов 1959: 266). Нема друге 

идеологије која би занемила постојећу нити наде која би се могла јавити код читаоца.  

 Домановић је у својим делима оштро критиковао представнике власти, како чланове 

владе и друге политичаре, тако и саме владаре. Друштвени утицај који је имало његово 

књижевно дело најбоље показује сведочење Слободана Јовановића: ,,Страдија је нанела 

Александровом деспотизму најтежи удар који се могао нанети. После Страдије Александар 

је изгледао као један пајац од краља коме право место није у историји једног народа, него у 

једној шаљивој приповеци“(Јовановић 1931: 269). Овако оштра критика привлачила је пуно 

пажње читалаца, али, за истраживање фигуре владара у српској књижевности много значајнију 

улогу имају приповетке Данга и Вођа. У свом истраживању приповетке Данга Слободан 

Владушић је показао да је ,,путања Данге у великој мери антипросветитељска – уместо 

ослобађања од туђег вођства, она описује потпадање под то вођство“(Владушић 2009: 378). 

Домановић је препознао значај који је питање личних слобода заузело у модерном политичком 

друштву и зато је покушаје власти да становништву ускрати исту извргнуо јакој критици. 

Добровољно покоравање тоталитарном режиму урушило је читав систем вредности, те и 



128 

традиционалне вредности, које због своје неутемељености у постојећем свету уместо да 

изазивају дивљење, у читаоцу изазивају подмех и језу. Једна од таквих вредности је, свакако, 

храброст јер ,,без рефлексивне храбрости, сирова храброст постаје смешна“(Владушић 2009: 

379). Уколико не постоји ,,храброст да се властити чинови осмисле у ширем контексту“(Исто), 

спремност да своје мишљење, поступке и судбину стави у корист тоталистичке идеологије и 

зарад ње дела против сопствених интереса чини сваки поступак који је сирово храбар колико 

смешним, толико и страшним.  

 Оштра критика друштва, али и владарске фигуре, даје се у приповеци Вођа. Ово дело 

је, према мишљењу Богдана Поповића, ,,скоро беспрекорна (Поповић 1914: 141).  

Књижевна критика је често истицала да је ово дело настало да би се критиковао режим Николе 

Пашића: ,,У Вођи је Домановић оцртао низ карктерних, физичких и психичких особина 

Пашићевих. Пашић је био позант по томе што је најчешће ћутао“( Вученов 1959: 334). Ипак, 

више него било које друго Домановићево дело ова приповетка је успела да искаже опште 

проблеме природе односа становништва према свом политичком представнику, и да своје 

универзално значење ни у којој мери не дугује познавању актуелне политичке ситуације у 

времену када је дело написано. У овом аспекту дело се приближава Змајевој песми Јутутуска 

народа химна, а може се закључити да ова дела представљају најбољи тип сатире који се јавља 

у српској књижевности. Стога, ова дела престају да буду у вези са једним историјским 

тренутком и постају ,,сатира на политичко понашање људи у неслободним тоталитарним 

заједницама, без обзира на то о каквим је заједницама реч“(Деретић 2007: 870). 

Горан Максимовић је у свом истраживању указао да је приповетка Вођа дело у коме се 

долази до ,,типичног колективног стварања култа вође“(Максимовић 1997: 103). Одлука да 

дође до успостављање оваквог типа фигуре долази из саме заједнице јер старац, осим својим 

постојањем, ни на који начин не утиче на одлуку да буде изабран за вођу. Писац је с намером 

истакао овај аспект ситуације јер је желео да укаже да је реч о самосталној одлуци да се уђе у 

подређени положај. Разлог због кога се странац бира за вођу је у томе што чланови заједнице 

сами између себе нису могли да се договоре ко би од њих могао да заузме ту позицију. 

Домановић се одабиром неслоге као узрока за одлуку коју ће заједница донети наслања на 

богату традицију књижевних дела у којима је неслога главни разлог за пропаст српског народа. 

Зато је идеални владар онај који је другачији од ,,нас“, а самим тим што је неко другачији 

приписују му се особине које, он, не мора да има. Писац овим не критикује фигуру владара 

због својих особина, али критикује постојање саме владарске фигуре уколико њено постојање 

доводи до тога стварања тоталитарног друштва, при чему ово дело постаје ,,судбинска, 

трагична прича о пропасти оних који су се одрекли слободе и бригу о својој будућности 

предали у туђе руке“(Деретић 2007: 870). Чак и када се јави критичко мишљење унутар 

заједнице, које се предствља кроз упозорења деце и ,,оних позади“, који су најдаље од самог 

владара и тиме најмање изложене идеологији, оно бива одбачено јер угрожавање идеологије 

која друштво води ка ,,обећаној земљи“ може довести у питање и постојање могућности да се 

,,обећана земља“ достигне. Зато се на путу остаје, јер суочавање за чињеницом да ,,спаситеља“ 

нема и да се одговорност за личну, али и колективну судбину мора преузети од стране сваког 

појединца, захтева духовну зрелост једног друштва, за који, заправо, она није способна. Зато 

жртве које се подносе на путу губе своју вредност, при чему ,,градативно интензивирање 

путничких страдања поприма гротескне размјере у сцени сурвавања у провалију“(Максимовић 

1997: 104). Стога, на крају приповетке кривица не припада вођи, већ члановима заједнице који 

су били спремни да вођу прихвате. Домановић у свом делу чини следећи корак у односу на 

Змаја, јер он не критикује одређени модел владавине, већ отвара питање да ли је ова фигура 

уопште потребна у друштву, а и ако јесте, да ли треба пронађи нове моделе њеног постојања.  

Анализирана Змајева и Доманићева дела показују да књижевна дела у којима се јавља 

литерарно обликовање владара деветнаестог века нису могла у потпуности припасти 

субверзивном току обликовања владара. Ипак, она показују да су та дела имала могућност не 

само да реагују на актуелна дешавања, већ и да препознају дубље промене у модерном 

друштву као и недостатак у самом друштву да се суочи са таквим идејама.  
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Говорити о деконструкцији херојског света у српској књижевности могуће је само када 

се прво препозна тренутак када је херојско начело постално конститутивни део у стварању 

идентитета српске нације. Народна епска поезија чува сећање српске заједнице на јунаке који 

својим подвизима могу да се упореде са античким полубоговима, а да их, како је Вук Караџић 

приметио у свом запису о Хајдук-Вељку Петровићу, и надвисе својим моралним начелима. 

Значај народне епске поезије утолико је већи јер ,,епски митски однос према прошлости био 

је одличан материјал да се у деветнаестом веку створи национална историјска свест“ (Николић 

2019: 381). Деветнаести век је на пољу књижевности пружио низ дела у којима се јавља 

литерарно обликовање неког од славних средњовековних владара. Јавља се јасна тежња да се 

преузме друштвени образац претходних времена и да се српско друштво одреди као 

традиционално друштво у коме постоји ,,развијена религијска, морална и национална свест, 

која појединца чини спокојним и чврсто укорењеним у традицију” (Требјешанин 2018: 602). 

Ипак, немогућност да се овакав један друштвени образац уклопи у историјски тренутак у коме 

се о њему промишља, чини да он постане највиши стандард коме се тежи и који је своју 

тематизацију и најпотпуније представљање добијао у књижевним делима.  

Дела у којима се јавља деконструкција херојског света јесу дела у којима се јавља тихи 

субверзивни ток обликовања владарске фигуре. Ово нису дела која су била популарна код 

публике, а и ако би и изазвала неко интересовање, тумачена су тако да се субвезивни елементи 

у њима не истакну. Да магистрални ток и субверзивни ток прате један други и међусобно се 

допуњују, сведочи и то што се ,,управо тамо где се утемељује културна парадигма, код 

Његоша, утемељује се и њена негација“(Ломпар 2012: 350).  

 Историјске драме Милутина Бојића представљају руб онога што је доживљено као 

период тумачења фигуре владара у српској књижевности осамнаестог и деветнаестог века. Да 

су ова Бојићева дела корак у правцу дезинтеграције фигуре владара у књижевном делу, али не 

и промена довољна да се изађе изван традиције приказивања историјских личности, показује 

то што ,,поглед који млади песник управља према времену српске историје у XIV веку слеп је 

за догађаје. Он види само појединца и у том проматрању позиције на историјској мапи света 

интересује га искључиво његово приватно биће“(Несторовић 2007: 286-287). Преиспитивање 

приватног бића јунака на рачун тумачења историјских догађаја указује да писац није имао 

интерес да пред своју публику изнесе слику једног времена или преиспитује како су одређени 

догађаји утицали на судбину народа, већ га је ,,првенствено интересовало може ли се у давној 

прошлости пронаћи оно што садашњост о људској егзистеницији посведочава из дана у 

дан“(Несторовић 2007: 289). Зато његови драмски ликови не импресионирају својим 

истакнутим друштвеним положајем, иако га они имају, већ јачином своје личности и осећања 

која се у њему јављају. Бојићев свет није свет у коме се сукобљавају идеје и политички 

интереси, већ свет у коме се сукобљавају страсти и жеља јунака.  

 Лик краља Милутина у драми Краљева јесен приказан је као владар који политичке 

одлуке доноси у корист свог приватног бића. Чак и када треба да осуди и ослепи сина, он то 

не чини да би заштитио државу, већ осећања љубоморе и спремности да удовољи игуману 

Данилу, који пише његову биографију и представља творца слике о Милутину која ће остати 

сачувана у историји. Однос овог јунака према елементима друштва није чак ни индеферента, 

већ ,,Бојићев Милутин подједнако гаји презир како према Сабору као управној институцији 

краљевине, тако и према народу за који каже да је рита“(Несторовић 2007: 296). Одбацивање 

народа и његових представника и учесника у доношењу политичких одлука је Милутинова 

борба против свих оних који покушавају да ограниче његову индивидуалност. Народ самим 

својим постојањем ограничава Милутина у својим жељама јер позиција на којој се налази 

обавезује да своје интересе подреди интересима поданика. Одбацивање поданика и порицање 

њихових вредности, заправо, представља начин на који се Милутин ослобађа обавезе према 

другом, јер индивидуално може постојати само својим изласком из свести колективног. И док 

Милутин није приказан чак ни као позитиван јунак, поседује одређене особине које су одлука 

доброг владара – он снажан ратник и јака личност. Упркос проблематичној моралној 

биографији, приказан је као владар који је био успешан. Писац бира да га прикаже у тренутку 
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када је прошао свој биолошки и владарски врхунац, оптерећеног приватним и идентитетским 

проблемима. Ситуацијом у коју јунака поставља, Бојић је напустио традицију по којој се 

владари приказују у значајним сукобима и свог јунака приказао у старости. Када је реч о 

вредностима друшва у овом делу, јасно је да Милутин не жели да наметне другима своје 

вредности, нити да мења само друштво, он однос са самим друштвом и има само у мери која 

је неопходна да он оствари своје жеље и потребе. 

 Књижевно дело Јакова Игњатовића није остало упамћено по делима са историјском 

тематиком јер је већ у Скерлићевој критици ,,из дела Јакова Игњатовића, издвојена је његова 

проза која говори о савременом животу, јер је реалистичка, а одбачени су његови историјски 

романи и приповетке због тога што су романтични“(Протић 1986: 84). Као разлог као овакав 

суд Скерлић наводи да ,,Игњатовић, по својој природи и по врсти свога књижевнога талента, 

никако није био за историјски роман“(Скерлић 2006: 318). Одрицање сваке вредности овом 

делу пишчевог опуса са рецепцијског хоризонта нестало је дело које је пружило најоштрију 

критику српског средњовековног друштва. Ради истраживачке истине ваља напоменути да је 

дело било објављивано са прекидима 1859. године и никада није завршено. Анализа показује 

да се дело не може сврстати у дела велике естетске вредности, заправо, на тренутке се може 

окарактерисати као веома слабо дело, те није неутемељена Скерлићева оцена да ,,Ђурађ 

Бранковић је неуспео покушај“(Скерлић 2006: 317). Када се све набројане чињенице узму у 

обзир, није неочекивано да је ово дело остало дуго непрештампано и није била тема 

истраживања. Па ипак, и данас, када је у историји књижевности дело Јакова Игњатовића 

добило место значајног романописца епохе реализма, дело које је искорачило из низа других 

дела својим погледом на прилике у средњем веку остаје скрајнуто.  

 Игњатовић бира симболички најзначајнији историјски тренутак српске историје. Не 

може се пренебегнути да је у време кад је он писао значај косовског мита већ био препознат у 

српској култури, тако да се овакво приказивање догађаја јасно показују жељу писца да се 

обрачуна са традиционалним приказивањем Косовског боја у књижевности. Ова тврдња се 

може поткрепити чињеницом да је Игњатовић као извор користио Цароставник, који је и сам 

Рајић одбацио као непоуздан, те се ,,Игњатовићево поклањање поверења овом документу 

првенствено тумачи приклањањем једној сасвим другачијој идеологији као основи 

сагледавања историје“(Јовићевић 2007: 40). Начином приказивања одређених јунака и 

тумачењем одређених догађаја писац је успео да се у његовом приказивању света Косовске 

битке ,,не исказује никаква исконска и егзистенцијална стрепења“(Исто, 37). 

 Татјана Јовићевић у свом истраживању овог романа указује на специфичан начин на 

који је приказана политичка раван у делу: ,,Сам почетак романа дакле недвосмислено указује 

на измештање догађаја из митске и његово смештање у политичку раван. То, међутим, не би 

морало по себи да буде проблематично, нити би било апсолутни преседан у литератури с 

темом косовске битке, да је раван политичког схваћена као легитимни простор борбе за 

остварење неких циљева(који би потом били светљени у својој историјској димензији и у 

оквиру духовних портрета својих носилаца), а не искључиво као простор остваривања 

најприземнијих интереса и манифестовања најнижих нагона“(Исто, 37). Писац у свом делу 

средњовековну властелу не приказује као скуп људи који је радио на очувању српске државе 

у веома изазовним политичким околностима, а посебно у времену након што је већина српске 

војске била уништена у боју. Он не само да одређене одлуке јунака тумачи досад њима никада 

приписаним мотивима, већ на основу такве мотивације јунака мења и начин оцене одређених 

историјских догађаја. У његовој перспективи ,,између Вукове издаје на Косову и Миличине 

колаборације после Косова, има јако мало разлике. То што људи Вуку узимају издају на 

Косову за зло, а Миличину колаборацију узимају као чисто родољубље и предану службу 

народу, зависи више од становишта људи него од правог стања и суштине ствари“(Протић 

1986: 97).  

Лик кнеза Лазара присутан је у овом делу само кроз говор друхих о њему. Он је 

актуелни владар на почетку дела и када се анализира начин на који је писац обликовао овог 

јунака може се увидете и да се у његовом опису Игњатовић приближио традиционалном 
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литерарном обликовању ове историјске личности у српској књижевности. Честити поступци 

кнеза и сам Косовски бој се на први поглед не доводе у питање, међутим, у свету књижевног 

дела јавља се ,,морално индеферентни став према приказаним догађајима“(Јовићевић 2007: 

42), те у исказаном Петрушковом ставу да ,,није доста само бити јак и знати се ваљано борити; 

ваља знати непријатеља и преварити“(Игњатовић 1987: 231), примећује је једна критика 

начина на који је српска страна приступила сукобу са Турцима. Ове речи не би биле тако важне 

да писац није Петрушку доделио улогу резонера. На овај начин вредности као што су част и 

јунаштво бивају изједначене са преваром. У оваквом свету књижевног дела отвара се питање 

Лазаревог права на престо. Из перспективе његових поданика реч је о врлом владару: ,,Сваки 

је волео и почитовао цара Лазара. Сваки се надао да ће он обновити Душаново царство. Већ је 

унутрашње непријатеље био побједио“(Игњатовић 1987: 264). С друге стране се налазе 

противници његове породице након боја, који доводе у питање његово порекло и наводне 

тврдње да је реч о ванбрачном сину цара Душана, као и да му даља родбинска веза кнегиње са 

Немањићима није довољан разлог да Хребељановићи буду прихваћени као владарска 

породица над свим српским територијама некадашњег Душановог царства. Довођењем у 

питање Лазаревог права на престо, доводи се у питање и Миличино право, при чему се посебно 

истиче да она, као жена, не би ни смела имати право да дође до власти. Овој врлог владарки 

српске историје и једине самосталне жене владара упућују се толико оштра критика да се са 

правом може рећи да у начину на који је она представљена у делу виде одређени елементи 

мизогиније. Ипак, овакву тврду може довести у питање начин на који је Игњатовић обликовао 

лик Ђурђеве жене, Јерине, која се јавља као потпуно позитивна јунакиња, али јасно је да је 

када је реч о женским јунацима писац одлучио да их представи супротно начину на који су 

описани у традицији, мада и овај закључак се мора узети са резервом јер дело није завршено, 

те се не зна како би се њен лик даље развијао. Када је реч о лику кнегиње Милице, њена 

биографија у историји, али и традицији је беспрекорна. Од лика снажне жене која је после 

велике трагедије која је задесила не само народ, већ и њену породицу, успела да очува државну 

самосталност у одрђеној мери, у овом роману дошло се до јунакиње са ,,типичном 

карактерологијом жене из ситнограђанских слојева“(Јовићевић 2007: 39). Да је Игњатовић био 

упознат са Стеријином драмом Светислав и Милева сведочи то што је баш овим јунацима дао 

значајно место у свом делу. Прва препрека који оба писца стављају пред своју владарку јесте 

Бајазитов захтев да Милеву пошаље њему за жену. Док Стерија на сцени приказује владарку 

која је због љубави према детету у почетку спремна и да крене у рат не би ли је заштитила, па 

чак и клечи пред Турчином не би ли добила прилику да говори са ћерком пре него што је 

погубе, Игњатовић приказује жену која не само да олако прихвата кћекину удају за Бајазита, 

већ бива очарана како политичким утицајем који може да јој обезбеди, тако и богатством у 

коме ће њена кћи живети. Она кћер не убеђује државним интересима да прихвати жртву, већ 

њену удају и не представља као жртву, већ као прилику да се богато уда. Оваква јунакиња пре 

би се очекивала у роману посвећеном животу неке малограђанске породице у деветнаестом 

веку, него што се може очекивати када је реч о првој српској владарки, а посебно када је реч о 

оној која је успела да очува земљу до времена када ће престо преузети њен син. У 

Игњатовићевом делу није реч само о критици једне историјске личности, већ ,,травестирање 

традионалне представе о једном од централних ликова косовског мита“(Јовићевић 2007: 39).  

Постоје још два јунака који заузимају функцију владара у овом делу – Стеван 

Хребељановић и Ђурађ Бранковић. Оба владара, а посебно Ђурађ, приказани су у са више 

симпатија него кнегиња. Обојица су учествовала у Косовском боју и показали се као јунаци. 

Након што се они сукобе око власти, долази до промене у њиховим ликовима. Ипак, чак и када 

дође до сукоба, и када Стеван треба да донесе одлуку шпта да уради са Ђурђем, он одбија 

братовљев предлог да га убије и одлучује да га стави у затвор. Ђурађ након Косовског боја 

стаје на страну свог оца и све док не дође на престо као Стеванов наследник, он ће бити 

противник легитимног владара. Последњи део романа усмерен је на време Ђурђеве владавине, 

која и започиње сценом ослепљивањем братовљевих синова. Иако на крају постоје назнаке да 

би се Ђурђев лик у ненаписаном делу драме био приказан нешто коплекснији лик, ово не може 
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не може тврдити. Ипак, оба ова јунака била су представљена на много блажи начин него што 

је то писац учинио са ликом кнегиње Милице. У начину на који је она приказана препознаје 

се деконструкција целокупног витешког света, али и фигуре владара у њему. 

 Постоје два књижена дела у деветнаестом веку у којима се налазе владарске фигуре 

које се без оклевања могу сврстати у субверзивни ток обликовања владарске фигуре. Реч је о 

трагедији Јелисавета, кнегиња црногорска Ђуре Јакшића и драмском спеву Лажни цар 

Шћепан мали Петра II Петровића Његоша. Оба писца, као и већина њихових дела, били су 

признати у времену када су стварали. Ипак, док је Јакшићево дело, пошто је реч о трагедији 

која је изведена на позоришној сцени, изазвало је нешто више пажње у јавности, док је 

Његошево дело дуго остало ван рецепције културе.  

Јакшићево дело било је веома оштро критиковано од стране Ђорђа Малетића (Малетић 

1884), који је писцу замерио неубедљивост јунака, док је Лаза Костић у позоришној критици 

након извођења приметио да ,,носилица целе драме, и по имену и по ствари прва особа у делу, 

израђена је најслабије“ (Костић 1989: 166). Праву афирмацију у критици дело добиће тек када 

га Скерлић буде одредио као ,,најбољи производ романтичне драме српске“ (Скерлић 1977: 

272), уз Максима Црнојевића Лазе Костића. Ипак, значајнија је реакција коју је оно изазвало 

још у свом првом облику код Стојана Новаковића. На Јакшићеву молбу, Новаковић је 

прочитао прву везију и као једну од највећих примедби наводи следеће: ,,Дакле шта ћемо са 

Ђурђем Црнојевићем као с тиранином?... Ја претурах колико могох, па нигде ни у народној 

традицији, ни у историји не нађох ништа што би то потврђивало“ (Јакшић 1978: 212). 

Истакавши да ,,Ђурђа не товари, јер има и добрих дела“ (Исто: 215), даје савет писцу да ,,на 

Јелисавету као главно лице обори све“ (Исто). У Новаковићевим саветима препознаје се 

реакција културе која је желела да начин на који је приказан лик овог владара у традицији 

сачува од оштре критике јер обликовање јунака које није у складу са традицијом бива одбачено 

или бар перципирано као непожељно. Појава једног импознатног књижевног јунака, какав 

Јелисаветин свакако јесте, утицао је да лик Ђурђа Црнојевића пређе у други план, али и да 

критика занемари чињеницу да је у овом делу писац приказао дезинтеграцију херојојске 

заједнице. Снага књижевних јунака окупирала је, како публику, тако и критичаре, који су своја 

размишљања усмерили на личне судбине јунака 

Тумачи Јакшићевог дела лик Радоша препознали су као ,,несумњиво највеће Јакшићево 

остварење, не само у трагедији него и у целом Јакшићевом делу до 1868.“ (Поповић 1961: 210), 

уочивши ,,да је и сам песник израдио Радоша најбрижљивије, много већом вољом и срећом 

него Јелисавету“ (Костић 1989: 167). Па ипак, трагичност јунакове судбине, која је често 

усмеравала тумачења, није приказала све улоге и значења која овај лик уноси у књижевно 

дело. Потребно је анализирати његову улогу у урушавању херојског света у овој драми, 

утолико пре што се деконструкција у овом делу не може спрепознати у једном конкретном 

чину, већ се врши у неколико етапа.  

Прво одбацивање вредности херојске заједнице чине Ђурађ и Ђурашко. Њихова 

судбина након појаве млетачке принцезе разрешава се на сличан начин – одредивши 

Јелисавету као свој ,,идол“, зарад ње поричу све остале аспекте своје личности. Потпуни слом 

Ђурашка одсликава се у речима: ,,Децу сам презр'о — браћу издао —“(Јакшић 2000: 137). 

Овим показује да је порекао своје приватно биће тиме што се одрекао породице, а изопшењем 

себе из заједнице и изневеравањем угледа хероја, урушава и своје јавно биће. По истом моделу 

и Ђурђе пропада – он губи приватно биће одбацивши брата ,,кога је некад више волео/ Него 

на челу круну злаћану“ (Исто: 109), а затим својим поступцима издавши заједницу на чијем се 

челу налази. У Ђурђевим речима се приказује најпотпунија слика херојског света јер он мора 

знати које вредности и на који начин да истакне у народу не би ли манипулисао њиме. 

Поступак слања хиљаду црногорских младића да бране зидине Венеције, Ђурђе покушава да 

прикаже као рат против ,,угњетатеља српског“ (Јакшић 2000: 91), иако је реч о ратовању за 

туђе интересе. Личну корист он представља као потребу заједнице, претварајући свој брак у 

погодност за цео народ - ,,Але не себе, /Вас ради, браћо, у Венеције ћерку запросих“ (Јакшић 

2000: 68). Радош се супротставља Ђурђу истичући питање ,,сврховитости жртве зато што 
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само таква сврховитост чини жртву“ (Несторовић - Ломпар 2000: 14), препознајући да није 

сваки рат против Турака оправдан, већ само онај који се води за ослобођење српског народа. 

Његови поступци утемељени су у друштвеној позицији коју заузима као сердар и велики јунак. 

Из те перспективе он прихвата одлуку Ђурђа, као владара и највишег световног ауторитета 

патријархалне заједнице, и одлази у изганство. Оно што Радош не може увидети јесте да Ђурђе 

дела у оквиру нехеројског света, стављајући личне интересе испред интереса заједнице. Зато 

његов пристанак на изгнанство не доноси очувању херојског света, већ парадоксално, помаже 

његовом даљем урушавању. Одлука Станише и младих Орловића да се побуне против Ђурђа, 

иако на први поглед крши једно од основних начела традиционалне заједнице – поштовање 

ауторитета - није у супротности са херојским светом. Она представља једини пут који се може 

изабрати ка очувању постојећих вредности. Својим поступком стају на страну истине, иако 

тиме себе доводе у сукоб са ауторитетом оличеном у владару. Њихов поступак права је одлика 

херојског понашања, јер је то исти онај честити поступак Радоша који се супротставио Ђурђу 

зарад истине. Одлука да се побуне, која јесте у складу са начелима херојског света, код тумача 

је створила очекивање да ће ови ликови имати доследну мотивацију у оквиру задатих 

вредности, упркос томе што ,,прогонство старог и храброг Радоша, као иницијални моменат 

Станишине побуне (...) открива како право на круну, које је секундарни мотив побуне, 

временом прераста у њен примарни резултат“ (Несторовић 2007: 171). Лични интереси 

надвладају одбрану заједнице и код Станише и Орловића, те се борба за правду претвара у 

освету Јелисавети и Ђурђу. У Станишином монологу након сазнања о Ђурашковој издаји он 

означава као лажне речи ,,слободу, независност, веру, народ“ (Јакшић 2000: 136), а као једини 

циљ освету. Из ове перспективе ваља тумачити и Станишину одлуку да за савезнике позове 

Турке. Он уз себе има малу групу побуњеника, док Ђурђе, као легитимни владар, може 

рачунати на подршку већег дела народа. Због велике разлике у присталицама, завереници су 

могли да очекују победу само уколико нападну на препад. Када изгубе ову предност, одустају 

од борбе јер борба против непријатеља по сваку цену зарад очувања слободе и вредности 

заједнице део је херојског света, а они више њему не припадају. У нехеројском свету потребна 

је бројчана надмоћност, што завереници добијају савезом са Турцима. Пошто победа над 

противницима постаје једини циљ коме теже и коме подређују све, па и сопствени идентитет, 

одлука да се пређе у ислам постаје логична и једина могућа, јер је савез са моћнијом страном 

једини начин да до победе дође. Овим поступком завереници поричу суштину свог идентитета 

– слободу и православну веру. Деконструкција херојског света се наставља, јер у простор 

нехеројског света својим поступцима прелазе Станиша и Орловићи. 

Последњи корак у порицању херојских начела одиграва се у Радошу Орловићу, јунаку 

који је кроз дело био доследан у својим поступцима, а све зарад очувања заједнице којој 

припада. Зато је значајна сцена у којој се он сусреће са Станишом и синовима, који су кренули 

код Турака не би ли пронашли савезнике. Синови не препознају оца јер је тешка животна 

ситуација оставила дубок траг и по ,,...гадним ритама/ Сердар стари се не да познати“ (Јакшић 

2000: 146). Јакшић планирано показује сву дубину јунаковог страдања не би ли боље истракао 

његову реакцију када сазна за план младића. Он их осуђује, јер прави припадник херојског 

света остаје доследан својим начелима, чак и када невин страда. Сазнавши да су синови издали 

не само веру, већ и пришли заветном непријатељу, он их се одриче и куне. Овим поступком 

прекида најзначајнију, породичну везу. Радош то мора да учини јер не може постојати ван 

херојског света. Прва реакција када види мртве синове јесте у складу са начелима црногорске 

заједнице у коју он верује: ,,Зликовци подли, Турци, невере!/Мајчиног млека вечна поруга!/ 

Очиници гладни цркве Христове,/ Одметници и бунтовници!/ Братоубице, убице части!/ 

Ужасне прље мога имена:“ (Јакшић 2000: 228) Туга се у традиционалном друштву исказује 

кроз дефинисане ритуале, међутим Радош не може оплакати синове на прихватљив начин јер 

су они својим поступцима прекршили сва начела тог друштва. Утеха родитеља који губи своју 

,,славу, дику и понос” била би могућа уколико би се у смрти младића пронашао неки смисао. 

Њихова херојска смрт пружила би утеху Радошу, али смрт у братоубилачком рату, на страни 

вишевековног непријатеља, не може бити херојска. Црногорци су изгубили своју слободу, 
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највишу вредност народа. Нова заједница не може постојати као херојски свет. Као што 

,,Венеције такве какву воли Јелисавета, нема нигде у свијету” (Иванић 1987: 13), тако је и 

херојска Црна Гора коју Радош доследно ставља на прво место нестала у сукобу својих 

поглавара. Радошева жртва дела сопственог јавног бића губи смисао, а када види мртве синове, 

и приватно биће бива потпуно урушено. Нема основе на којој Радош може да заснује свој 

идентитет, јер Радош је или црногорски сердар и отац, или није Радош. Својим поступцима на 

самом крају драме, када о себи говори као о муслиману, у потпуности урушава херојски свет, 

јер показује да није могуће живети према херојским принципима у времену које је настало.  

У дезинтегрисаном херојском свету једини могући владар је владар који је не 

супротност конструкту о идеалном владару. Ђурђе Црнојевић је своје приватне интересе 

постављао испред интереса свог народа. Као јунак слабог карактера, желећи да задвољи своје 

жеље, он урушава вредности херојске заједнице. Иако је лик трагичне млетачке принцезе 

привукао пажњу публике, читаоца и истраживача, дезинтеграција херојског света и његовог 

владара чини значајни елемент у субверзивном току обликовања владарске фигуре у српској 

књижевности.  

Дело српске ауторске књижевности које је приказивањем херојског света ,,утемељило 

културну парадигму“ (Ломпар 2012: 350) јесте Горски вијенац28. Ово је била његова рецепција 

још код првих тумача: ,,Његошев Горски вијенац је Илијада српска. У њему није опевана 

судбина, али је опевано срце српско и душа. Сви осећаји једног изабранога народа, жеље, 

мисли о свету и друштву и њиховим појавама, ћуди, крепости и слабости – ту су“ (Вуловић 

1953: 93). Па ипак, упркос значају овог дела, један од најпознатијих Његошевих цитата који је 

прихваћен и у савременој култури, а који у себи открива суштину херојског света јесте: ,,Свако 

је рођен да по једном умре, / Част и брука живе довијека“ (Његош 2003: 32). Ове речи изговара 

поп Андрија у Лажном цару Шћепану Малом, што може деловати у супротности са природом 

књижевног дела, али се објашњава чињеницом да једини начин да начела херојског света буду 

оспорена јесте да се јасно издвоје начела света који се оспорава.  

И док је ,,сусрет читаоца и књижевног дела интимни разговор индивидуалности 

личности и уникатности света књижевног дела, сусрет књижевног дела и културе којој оно 

припада представља сусрет вредности,при чему је рецепција одређеног дела увек условљена 

политичко-историјским тренутком у коме се питање вредности поставља”(Љујић 2020: 65). 

Рецепција Лажног цара Шћепана Малог у српској култури од када се дело појавило била је 

одређена поређењем овог дела са Горским вијенцем, приликом чега се најчешће дошло до 

закључка да ,,Шћепан Мали није свакако велики као Горски вијенац“ (Деретић 1995: 99). Ово 

је реакција једне културе која је Горски вијенац препознала као једно од својих највећих дела, 

те није неочекивано да је рекација на ново дело скоро изостала. Павле Поповић, први 

истраживач који је тумачење поставио ,,на основе ближе самом тексту дела“(Николић 2014: 

427), није могао да увиди вредност овог дела јер нормативна поетика, која је представљала 

препреку и приликом тумачења Горског вијенца, постала је за даље тумачење непремостива 

препрека јер,,оваква методологија у проучавању књижевног дела није могла дати резултат у 

друга два Његошева спева, посебно не у Лажном цару Шћепану Малом“(Љујић 2020: 72). Да 

ни каснији тумачи нису имали више разумевања за ово Његошево дело показује и закључак 

Милована Ђиласа да ,,потребе времена окретале су пажњу од ,,Шћепана Малог – у њему не 

претеже ни национално ни религиозно-филозофско, будући да је покушај црногорске 

друштвене драме“(Ђилас 2013: 429). Ово погрешно тумачење саме природе том спева показује 

да ни нове историјске и културне околности нису биле довољне да се добије ваљано читање 

овог дела. Разлог за његово маринализовање налази се у чињеници да песник ,,није рекао само 

 
28  О питању декострукције херојског света у Горском вијенцу пише Татјана Росић у раду ,,Деконструкција 

херојског идеала у структури ,Горског вијенаца' “(Росић 1985) . Ауторка издваја три начина деконструкције 

херојског света: оклевање владике Данила, које тумачи хуманистичким принципом у поступању владике, очајање 

сердара Вукоте и осећајност коју Вук Мандушић показује у сну. Од три наведена разлога зашто долази до 

деконструкције херојског идеала, сан Вука Мандушића односно испољавање индивидуалности кроз подсвесно 

које надилази херојско мора се издвојити као најуверљивији аргумент.  
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у чему је трагичка величина наше егзистенције и историје него и у чему је њено аутентично 

блесавило“(Ломпар 2012: 350) . 

Увек у сенци Горског вијенца, ово дело је своје прво детаљно и критичко тумачење 

добило тек на самом крају двадесетог века у радовима Мила Ломпара. Сагледавши 

метафизички слој Његошевих дела и истакнувши га у први план, аутор је отворио нови 

хоризонт тумачења и на тај начин превазишао препреке који су његови претходници имали. 

Маргинализовано дело српске књижевности његовим је тумачењем поново актуелизовано у 

модерној епохи. Ломпар преиспитује на који начин је приказано урушавање херојске 

заједнице, и тај начин проналази у опису херојских атруибута: ,,коњ није исход борбе него 

замена за борбу: као што је и Шћепан симулација за цара'', ,,соко, замењен је папагајем на један 

сабласно-фарсични начин'' (Ломпар 2010: 295), оружје је одсутно јер није својствено Шћепану, 

који је кукавица. Истакнут је и необични положај цркве, она се јавља као ,,део симболизације 

лажног цара: она је метафизички темељ лакрдијаша'' (Исто, 296). Након што је издвојио 

урушене симболе херојства, аутор одређује и саму заједницу у којој су симболи изгубили своје 

значење: ,,Његош је далекосежно преместио одговорност на народ. Он је питање о 

појединачној одговорности претворио у питање о заслепљености, о фантазији и фанатизму, 

колико о жељи, толико о манипулацији (...) народ се претвара у гомилу будала'' (Исто, 300). 

Механизам деконструкције херојског света у овом делу има две етапе. Прва се одиграва 

када народ прихвата Шћепана као Петра Трећег и даје му функцију цара у својој заједници. 

Спев започиње речима сердара Вукале, који се обраћа народу и саопштава им да је Шћепан 

изгубљени руски цар. Не би ли обезбедио подршку, он у говору активира главне елементе 

обрасца херојског света – говори о Немањићима и Косову, као и о цару Душану, а Шћепанов 

долазак види као повратак некадашње славе. У првој реплици Теодосија Мркојевић каже да 

,,Извео се народ из свијести“ (Његош 2003: 12), објашњавајући једини начин на који је могло 

доћи до прихватања Шћепана као руског цара. Па ипак, нетачно је назвати одлуку народа да 

га прихвати ирационалном, јер он није прихваћен само зато што лично тврди да је руски цар. 

Први пут у спеву колективни глас народа јавља се у трећој појави. Народ потврђује идентитет 

цара тек кад сви они који су ишли у Русију са владиком Василијом и тамо видели Петра Трећег 

потврде да је то он. Да би аргументовли своје тврдње, чланови делегације која је ишла у Русију 

позивају се на икону у Мајинама на којој се налази Петров лик. Тек тада народ признаје 

Шћепану титулу. Ако се ови аргументи препознају као недовољни за ваљану мотивацију 

поступка народа, треба се само сетити речи сердара Вукале с почетка спева и увидети 

вишевековну жељу заједнице да поврати стару славу свога народа, и њену немогућност да то 

сама учини. Појава Шћепана постаје прилика испуњења вишевековне жеље. Кључна разлика 

у односу на Јелисавету, кнегињу црногорску је у томе што херојски свет не пориче појединац, 

већ цео народ. Оправдано је питање из перспективе савременог читаоца да ли се промена 

идентитета црногорске заједнице мора посматрати као деконструкција идеалног обрасца или 

се може тумачити као добровољно и природно преобликовање идентитета заједнице услед 

историјских околности. Одлука да се прихвати лажни цар не би била тумачена у негативном 

контексту да није реч о заблуди у коју заједница упада - верујући да прихватање Петра Трећег 

као свога цара води ка испуњењу судбине народа и завета који је дат на Косову, не схватају да 

својим поступком херојски свет неповратно губе. Одређена самосвест о последицама својих 

поступака јавља се у четвртом чину. Црногорски прваци одлуче, упркос тврдњи кнеза 

Долгорукова да је Шћепан самозванац, да врате лажног цара на власт. Шћепан је свој царски 

ауторитет заснивао на одлуци народа да га прихвати као владара. Достигавши на овај начин 

идеалну, царску заједницу, којој се тежило током неколико векова, заједница, не желивши да 

угрози своју нову представу о себи као о царству, занемарује Шћепанове мане које истичу 

његову неподобност да се налази на таквом месту, а од којих се најочигледније издваја 

кукавичлук. Овакав недостатак највишег световног ауторитета правда се речима да ,,Чинио је 

све што је могао/ А што није могао чинити,/ За то не крив Богу ни народу“ (Његош 2003: 85), 

што би било оправдано да је Шћепан узео било какво учешће у одбрани земље, али пошто је 

његов једини поступак био да се сакрије, оваквe се речи не могу утемељити у херојском свету. 
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Потпуно деконструисање херојског света дешава се тек након што Црногорци изађу из 

области заблуде и свесно прихвате лажног цара као свог владара. Овде се не може рећи да 

лажни цар постаје прави, јер ни црногорски народ ни сам Шћепан немају ауторитет да лаж 

претворе у истину. Стога, треба истаћи мотиве који су навели Црногорце да на чело своје 

заједнице поставе самозванца. У осмој појави четвртог чина приказан је разговор истакнутих 

Црногораца. Поп Андрија говори да ,,Што Шћепану јавно пред народом/ Изгубисмо образ и 

цијену./ Ово за нас добро бити неће“ (Његош 2003: 137). Он говори из перспективе претходне 

херојске свести, која подразумева да га народ може прихватити само уколико верује да је реч 

о правом цару, који чува свој образ. Као што су се одређени истакнути поједници народа први 

заузели за признавање Шћепана за цара, тако они први имају свест о Шћепану као потреби 

друштва коме припадају, без обзира на његово порекло. Улога самозванца одређена је његовим 

утицајем на унутрашње уређење Црне Горе: ,,Њим држасмо слогу у народу“ (Његош 2003: 

137). Када Шћепан изговори да ,,Ја учиних што нико не мога/ Откад ове горе поникоше“ 

(Његош 2003: 26), а писац у предговору то и истакне, тако да читалац не остане у убеђењу да 

јунак говори пристрасно о својим делима, доводи се у питање устројство света у коме 

самозванац може починти највећи успех. Испуњење херојског завета и прелазак у најбољу 

могућу заједницу представљао би долазак цара. Пошто се цар није појавио, црногорска 

заједница није могла да испуни своју судбину. Зато Шћепан успева у ономе што никоме 

другом није успело, јер он не влада у херојском, већ у постхеројском свету, а у таквом је 

довољан лажни цар, који ,,Не искаше паре ни динара,/ А играше, како ми свирасмо“ (Његош 

2003: 138), да постигне невероватне резултате у својој владавини. Последњи поступак народа 

у спеву описан је у дидасклаији: ,,сломи врата од тавнице и ослободи Шћепана; велика радост 

у народу, што су га ослободили“ (Његош 2003: 146). Шћепан постаје ,,владар на основу ничега“ 

(Ломпар 2010: 314) и на тај начин херојски свет не постаје само нехеројски свет, већ се може 

одредити и као свет апсурда.  

Анализа књижевних дела Јелисавета, кнегиња црногорска и Лажни цар Шћепан Мали 

показала је да до деконструкције херојског света долази када се занемаре вредности заједнице 

у датом историјском тренутку. Повод за одбацивање начела херојске заједнице јавља се у 

жељи самих припадника да делају у своју корист – Ђурђе жели да удовољи жени коју воли, 

док Црногорци у Лажном цару Шћепану Малом желе да испуне своју херојску судбину 

поставши царство. У оба дела до промене долази када у заједницу уђе неко ,,споља“, али он 

није довољан уколико припадници заједнице нису спремни да на њега одговоре, односно да 

оно што та особа за њих представља постане значајније од традиционалних вредности. Да би 

цела заједница прешла у нехеројски свет, не може се искористити сила (Турци вековима на тај 

начин нису успевали), већ јавност мора бити изманипулисана да сама дела ка том циљу. Да би 

се то десило, особа која манипулише мора добро познавати херојско друштво, његове 

вредности и прошлост. Без обзира да ли ће околину, као у Ђурђевом случају, натерати на 

реакцију, или је као Шћепан завести, манипуланти ће доследно делати у корист својих 

интереса. Проблем настаје када се код оних који би требало да их спрече јаве лични интереси 

који су у супротности са интересима заједнице и сами пређу у поље нехеројског света, чиме 

се урушавање наставља.  

Постојање субверзивног тока у обликовању владарске фигуре у српској књижевности 

указује да док ,,традиција увек одговара времену које је ствара, а касније незадовољство 

традицијом даје најјачи замах развоју културе; али, само уколико је то незадовољство 

испољено преиспитивањем и новим тумачењима традиције“(Николић 2010: 11). Сагледавши 

на критички начин обликовање владарских фигура у низу књижевних дела, али и самој 

традицији, наведени писци су пронашли начин да кроз деконструкцију херојског света 

деконструишу и саму владарску фигуру. На који начин је овај ток утицао у обликовању 

владарске фигуре у књижевности двадесетог века биће тема неког следећег истраживања. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

У дисертацији Фигура владара у српској књижевности осамнаестог и деветнаестог 

века анализирана је владарска фигура у корпусу дела који је релевантан за изабрани период. 

Полазиште од ког се кренуло у истраживање ове теме јесте претпоставка да се ова фигура кроз 

епохе мења, као и да уочавањем тих промена могу се истаћи одређени процеси, како у самој 

књижевности, тако и у култури и друштву. 

 У поглављу које носи назив Заснивање књижевноисторијске приче показано је да је 

могуће и оправдано засновати нову књижевноисторијску причу на основу начина литерарног 

обликовања владарске фигуре у датом пероду. Кроз анализу промена у европској политичкој 

мисли указано је да изабрни временски период није произвољан одабир у времену, већ је реч 

о периоду који је значајан и за српски народ . У распону од 1690. до 1918. године међу Србима 

ће сазрети свест о неопходности националне државе, доћи ће до стицања исте, али и 

напуштања постигнутог ради уласка у другу заједницу. Да промене у књижевности прате 

политичке и друштвене промене сведочи и појава драмског рода у српској књижевности у делу 

Траедокомедија Емануела Козачинског. Овим делом започеће приказивање владарске фигуре 

српских владара у модерној српској књижевности и овакво њено представљање трајаће све до 

драме Милутина Бојића Краљева јесен 1917. године. Након тога, промена идентитета 

заједнице условиће да магистрални ток не могу да испуне ликови актуелних српских владара 

јер их неће ни бити. Неспремност писаца да наставе са подржавањем некадашњег модела 

приказивања владара из претходних епоха, али и немогућност да заснују нови модел, учиниће 

да нова дела неће имати велику естетску вредност. Да није могуће засновати и наставити 

књижевноисторијску причу ван националне књижевности која је свесна свог идентитета, 

показује и одељак који се односи на дефинисање идентитета српске књижевности, који, иако 

променљив, може се препознати у причи коју кроз књижевна дела нација прича о себи и својој 

прошлости.  

У поглављу под називом Фигура владара – историја  политика, књижевност дата је 

анализа оних елемената који су утицали на начин обликовања владарске фигуре у 

књижевности осамнаестог и деветнаестог века. Одељак посвећен начину обликовања 

владарске фигуре у оквиру средњовековне књижевности показао је да, док житија српских 

владара најчешће нису били текстови на које су се писци ослањали у свом раду, она су играла 

значајну улогу јер су омогућила формирање култа националних светитеља и постојање 

његовог континуитета. Када је реч о народној књижевности, уочено је да је њен утицај пре 

свега био тематски. Истраживање је показало и значај историографских списа из осамнаестог 

века, који су имали пре свега улогу извора, али и подстицаја да се јави жеља за стварањем 

поуздане националне историје. Ова жеља ће у деветнаестом веку подстакнути ауторе да 

остављају сведочанства о догађајима свог времена који би могли једног дана послужити као 

извор за такву историју. 

Када је реч о утицају који су актуелене политичке идеје имале на обликовање владарске 

фигуре, анализом владара просвећеног апсолутисте у српској књижевности указано је да је 

утицај веома јак. Појава владара других народа у српској књижевности као главних јунака није 

део магистралног тока, али јесте значајно јер показује да је српска култура реаговала на додир 

са европским идејама по доласку у нову средину. 

Да утицаји на обликовање владарске фигуре нису долазили само споља, показује и део 

рада у коме је анализиран утицај које су идеје једне епохе, поетика писца и особине жанра 

имали. Анализом одређених књижевних дела доказано је да је о оваквим утицајима оправдано 

говорити.  

У поглављу Покушај класифкације преиспитана је могућност да се јунаци који се 

јављају у књижевним делима на позицији владара класификују на одређени начин, не би ли се 

лакше уочиле одређене тенденције. Иако је тешко пронаћи категорије на основу којих би било 
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праведано направити поделе  – што је истраживање и показало, постоје два критеријума која 

су се издвојила. Први критеријум је да ли владар припада српском народу или је реч о страном 

владару. Анализа је показала да јасна дистинкција у начину обликовања између ове две 

категорије постоји. С друге стране, чини се оправдано говорити и о подели на ,,добре“ и 

,,лоше“ владаре, иако то отвара низ веома комплексних питања. Током истраживања ове 

поделе дошло је до конструисања модела идеалног владара у српској књижевности.  

 Пето поглавље је обухватило успостављање јасних критеријума по којима се одређена 

књижевна дела уклањају из даљег истраживања. Истицање ових критеријума представља 

неопходан корак за заснивање књижевноисторијске приче јер се указује на одређене токове у 

српској књижевности који су се, када је реч о личностима које су биране за јунаке књижевних 

дела, јавили због утицаја идеја које су биле актуелне у друштву, али се не могу препознати као 

део магистралног тока у српској књижевности. Постоји и група дела која је уклоњена из даље 

анализе јер је реч о делима чија је естетска вредност изузетно мала. 

 Поглавље Бег од прошлости у прошлост обухвата анализу низа дела у којима су 

литерарно обликовани владари из преднемањићке епохе. Показано је да циљ писаца у писању 

ових дела није био у томе да се укаже на славну националну прошлост и прикажу важна 

питања и судбински догађаји из историје, већ су писци желели да у овим делима пре свега 

поврате слободу у обликовању јунака и самих драма. Они нису бирали чланове династије 

Војисављевић да би публику подучили о догађајима из националне прошлости, већ да би у 

овим делима показали људску природу и њене границе када је реч о жељи да се влада.  

 Посебно поглавље је посвећено и анализи владарског портрета у ликовној уметности. 

Унутар овог поглавља указано је да је владарски портрет у српској култури присутан од 1080. 

године до данашњих дана. У оквиру поглавља су издвојене целине према класификацији која 

је први пут уведена у овом истраживању, па се дефинишу и јасно разликују историјски 

владарски портрет и портрет актуелног владара. Уочено је, такође, да су одређене етапе у 

развоју владарске фигуре у књижевности, али и сликарству и графици јављале се истовремено, 

што указује да су политичке идеје прожимале целокупну културу, а не само један њен део. Ово 

се најбоље може уочити у анализи промена које долазе у оквиру обе уметности преласком 

Срба на територију Хабзбуршке монархије и сусретом са бароком. Посебно је истакнута и 

реакција уметника на укидање цензуре – популарност које су карикатуре достигле за време 

владавине последњих Обреновића могу се упоредити са онима које су имале сатиричне приче.  

 Поглавље Магистрални и субверзивни ток у литерарном обликовању владарске фигуре  

указало је на постојање магистралног и субверзивног тока у српској књижевности. Анализом 

књижевних дела у којима се као владари јављају личности из средњег века указано је на 

вредности које су овим делима истицање као пожељене или непожељне у друштву. 

Истраживање је показало да су се два владара посебно издвојила – кнез Лазар и цар Душан. 

Приликом анализе лика кнеза Лазара, указано је на значај који су косовски мит и косовски 

завет имали у друштву у деветнаестом веку. Тумачење књижевних дела у којима се јавља лик 

овог владара је показало да преузети модел владара-мученика из народне књижевности је 

онемогућио да се у књижевности деветнаестог века лик кнеза Лазара обликује као идеални 

владар. С друге стране, анализа лика цара Душана показује да са стицањем све веће 

независности српске државе, али и повратком некадашњих територија, цар Душан престаје да 

буде споредни јунак у делима посвећеним животу његовог оца или сина и постаје главни јунак. 

У начину на који је приказан може се уочити да се Душанов модел владавине истиче као 

идеалан модел, а да у делима у којима се са овог јунака уклања кривица оцеубиства он се од 

свих средњовековних владара највише приближава моделу идеалног владара.  

 Анализа дела у којима су приказане литерарно обликоване владарске фигуре 

савремених владара показује да су друштвени положај писца, политички ставови и учешће у 

догађајима пресудно утицали на обликовање ових јунака. Ова дела не настају да публику 

подуче, већ најчешће са жељом да се пренесе лични став писца о одређеној личности. Баш због 

тога ова у овој групи дела се у највећем броју случаја не могу пронаћи дела велике естетске 
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вредности. Када је реч о идеалним владарима, истраживање је показало да су се ликови 

Карађорђа и Петра II Петровића Његоша у највећој мери се приближили овом моделу.  

 Постојање субверзивног тока у обликовању владара у српској књижевности указује на 

зрелост унутар културе да се заузме критички став према доминантним елементима и у оквиру 

нове позиције ствара. Дела која су препозната као представник овог тока јесу Лажни цар 

Шћепан Мали Петра II Петровића Његоша и Јелисавета, кнегиња црногорска Ђуре Јакшића. 

Владарска фигура је анализирана кроз начин деконструкције херојског света у овим делима.  

Ово истраживање је показало да је утицај политичких идеја на литерарно обликовање 

фигуре владара био велики. Умеће уметника да напише дело високе естетске вредности 

огледало се у његовој спремности да превазиђе оквире догађаја или личности које су му 

послужиле као инспирација и створи самостални свет уметничког дела. Иако не постоји 

велики број оваквих дела, ово истраживање је значајно јер је пружило могућност да се 

књижевна дела у изабраном периоду сагледају на нов начин. 
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Српска књижевност, да би затим и пријавила и тему докторске дисертације.  

 Након завршеног мастера радила је у неколико београдских школа. Од новембра 2018. 

запослена је на Филолошком факулету Универзитета у Београду, сада у звању истраживач-

сарадник. Учествује на научним скуповима, објављује радове у зборницима и књижевној 

периодици. Ужива у позоришту и цртању.  

  



148 

 

  



149 

  



150 

 
  



151 

 


