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После првих појава идеја просвећености у српској књижевности у делима 
Захарије Орфелина и Јована Рајића, просвећеност је у делу Доситеја Обрадовића 
добила свој зрео израз, да би потом код бројних писаца прве половине деветнаестог 
века идеје просвећености биле преузимане и преобликоване на различите начине. 
Скептички, песимистички и иронијски однос Јована Стерије Поповића и Љубомира 
Ненадовића према идејама просвећености означио је крај доситејевске линије у 
српској књижевности, али су се поједини елементи традиције просвећености ипак 
појављивали и у каснијем стварању, чак и крајем двадесетог века, све до Радослава 
Петковића и Радована Белог Марковића који су Доситеја узели за јунака своје прозе. 

После уводног часа на којем ће бити рекапитулирана знања о просвећености у 
српској књижевности стечена током основних студија, наредни часови биће 
посвећени праћењу трансформација традиције просвећености у деветнаестом и 
двадесетом веку: сваки студент ће се приликом пријављивања за курс определити за 
по једно дело из програма на чијем ће примеру анализирати на који су начин идеје 
просвећености промењене током времена, како у вези са општијим идејним и 
друштвеним променама, тако и стилским трансформацијама српске књижевности. 
То ће учинити у форми усменог излагања као предлошка за дискусију. Као исход 
самосталне припреме и заједничке дискусије на часу, студент треба да напише 
завршни рад (минималног обима 30.000 карактера) којим ће, узимајући у обзир и 
његову припремљеност током семестра и активност на свим осталим часовима, 
заслужити коначну оцену. 

 
Пријављивање за курс – 28. октобар 

1. час –  4. новембар 
Појам просвећености и просвећеност у српској књижевности 
Кратка рекапитулација 

2. час –  18. новембар 
Доситејеви следбеници: рани српски роман 
Атанасије Стојковић, Аристид и Наталија (1801) 
Милован Видаковић, роман по избору 

3. час –  25. новембар 
Класицистички отклон: реафирмација традиције и вероисповести 
Песме Лукијана Мушицког:„Сени Доситеја Обрадовића“ (1811), „Вуку Стефановићу 
Сербљину от Сербљина“ (1816), „К самом себи“ (1816), „На Видов дан“ (1817), „Глас 
народољупца“ (1819), „Глас (х)арфе шишатовачке“ (1821), „Ко мнѣ самому“ (1821), 
„Утеха пријатељу Григорију Гершићу“ (1833). 

4. час –  2. децембар 
Идеје просвећености у романтизму: од ироније до патоса 
Лаза Костић, „Спомен на Руварца“ (1865) 
Ђура Јакшић, „Јевропи“ (1867) 
Јован Јовановић Змај, „Светли гробови“ (1879) 



5. час –  9. децембар 
Постпросвећено биће као ироничар 
Љубомир Ненадовић, Писма из Немачке (1874) 

6. час –  16. децембар 
Просвећеност у историјама српске књижевности 
Стојан Новаковић, Историја српске књижевности (1867, 1871) 
Јован Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку (1909) и Историја нове српске 
књижевности (1914) 
Милорад Павић, Историја српске књижевности класицизма и предромантизма: 
класицизам (1979) 
Јован Деретић, Историја српске књижевности (1983, 2002) и Поетика српске 
књижевности (1987) 

7. час –  23. децембар 
Просвећеност и постмодернизам 
Борислав Пекић, роман по избору из саге о Његован-Турјашкима 

8. час –  30. децембар 
Тема просвећености у српској књижевности краја двадесетог века 
Слободан Стојановић, Јастук гроба мога (1991) 
Радослав Петковић, Судбина и коментари (1993) 
Радован Бели Марковић, Мале приче (1999) 
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