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„Све ће то народ позлатити“ 
 

* Књижевни род – епика 

* Књижевна врста – приповетка 

 

* Радња приповетке „Све ће то народ позлатити“ смештена је у 19. век. Дело говори о тешком 

положају ратних инвалида који су у српско-турском рату страдали у борби за слободу своје 

земље. Однос власти према њима није био адекватан, већ понижавајући. Многи од њих су 

незбринути и заборављени, препуштени сами себи. (Ово што је наведено у овој тези није тема 

приповетке, него историјски контекст на основу кога је дело настало) 

 

* Лаза Лазаревић био је писац који је живео и стварао у 19. веку, у доба реализма. Поред 

књижевности бавио се и медицином, био је лекар. За живота је написао само девет приповедака, 

али упркос томе заузима истакнуто место у српској књижевности. 

 

Питања за рад 

 

1. Наведи која осећања је у теби покренуло читање ове приповетке, односно опиши своје утиске. 

 

2. Која је тема приповетке? 

 

3. На почетку приче приказана су два лика која чекају брод на пристаништу. Ко су они? Како су 

приказани? Кога чекају? Каква разлика постоји у њиховом понашању? Обрати пажњу на ход, 

покрете, физички изглед, начин говора… 

 

4. Реченице које Благоје изговара су кратке и недоречене. Због чега? Од чега он стрепи, а не сме 

то да изговори? 

 

5. У тренутку доласка лађе, Благоје не препознаје свог сина, који пролази поред њега. Зашто? 

Шта је он очекивао, а шта се догодило? Каква је Благојева реакција? Пронађи једно сликовито 

поређење које се односи на младића. 

 

6. Зашто Благоје каже сину, желећи да га утеши, да ће народ позлатити његову жртву? На шта он 

мисли? Каква је реалност? Шта се догодило на крају са Благојем и његовим сином? Када знаш 

крај приповетке, како разумеш њен наслов? 

 

7. На крају текста приповедач проговара у првом лицу и каже: „Можете му, ако ћете, уделити. 

Ово је мој прилог!“ У ком смислу је ова приповетка прилог људима који деле судбину са 

Благојевим сином? 


