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Ђура Јакшић, велики српски песник, приповедач, драмски писац и сликар, који је стварао у 

епохи романтизма. Рођен је у Српској Црњи у Банату, у свештеничкој породици.  Био је учитељ, 

наставник српског језика и наставник цртања, као и коректор Државне штампарије у Београду. 

Живео је у Скадарлији.  

Написао је дела: Сеоба Србаља, Јелисавета, кнегиња црногорска, Станоје Главаш, Песме  и 

Приповетке I–IV.  

У Народном музеју у Београду чува се његова колекција слика Таковски уставак, Девојка у 

плавом, Одмор после боја ... 

 

У песми Вече се приказује природа у предвечерје и описује залазак сунца. Зраци сунца који 

нестају пореде се са златним токама, покапаним крвљу. Токе су део јуначке опреме (метални 

дукати који су служили као заштита и украс у боју). Црвена боја залазећег сунца 

подсећа на крв проливену у ратовима, па се овако уводи мотив витеза који пада на 



бојишту. Најбољи витез о којем се у песми говори јесте сунце које нестаје и пада за горе, а сунце 

симболизује светлост и живот. У природи се осликава вечна борба светлости и таме, живота и 

смрти. То је борба која се тиче и човека јер се она одиграва и у његовом срцу, о чему сведочи 

стих  „у срцу се живот застрашеном таји”.  

У складу са тренутком заласка сунца, у песми се ређају и мотиви тишине, мира, који дочаравају 

атмосферу смираја природе. 

Славуји које се спомињу у песми представљају симбол слободе и песништва, али њихова песма 

није радосна, већ испуњена тугом, сведочи о болу због неизбежности смрти. 

Поток који немо бежи представља живот који пролази. Описује се и тама : мртав сан, мрка поноћ, 

све је изумрло. У часу мрака, јавља се светлост месеца. Месец бежи ка небу и висинама, за разлику 

од сунца које је падало за горе. Месец на небу пореди се са погинулим витезом који се посветио. 

На тај начин окончава се борба између светлости и таме, смрти и живота, истиче се победа живота 

и светлости.  

 

Дистих је строфа од два стиха. 

Песма Вече испевана је у седам дистиха.  

Књижевни род: ЛИРИКА 

 

Одлике лирике као књижевног рода су: 

субјективност; 

сажетост форме; 

осећајност и непосредност казивања; 

сликовитост песничког језика. 

Задатак: Обавезно пажљиво прочитајте песму из 

читанке и препишите у свеске све откуцано црвеном 

бојом. Ништа није потребно слати на мејл.  

 


