
Ђура Јакшић

8.8.1832-16.11.1878.



Биографија
❖ Рођен је 8. августа 1832. у Српској Црњи.

❖Његово право име је Георгије.

❖ Отац му се звао Дионсије, а мајка Христина.

❖ Основну школу је похађао у родној Црњи.

❖ У Сегедину је завршио три разреда
гимназије.

❖Послије завршене гимназије, отишао је у
Темишвар, да учи цртање код Словака
Агоста Дунајског.

❖ Уочи револуционарне 1847. године био је
студент умјетничке академије италијанског
сликара Ђакома Марастонија у Пешти, гдје
је био најбољи ученик, али је због
револуционарних догађаја морао да је
напусти.

❖ 16. новембра 1878. је преминуо у
Београду.



Књижевни рад
❖ Највећи је лиричар српског романтизма и један од најзначајнијих српских

сликара 19. виjека.

❖ Писао је, са романтичарским заносом, пjесме о слободи, против тираније,
родољубиву лирику, али и стихове лирског посвећења и дубоког бола.

❖ Посветио је збирку поезије кнезу Милану Обреновићу.

❖ Јакшић је за српску књижевност важан и као приповjедач.

❖ Писао је неколико врста приповједака. Најприје оне у којима је
идеализовао наш средњи вијек, приказујући немањићка времена. Другу
групу чине приповијетке о животу банатског села, а међу њима је
најпознатија „Сирота Банаћанка“, која и говори о страдању народа током
бурних догађаја из 1848. и 1849. године. Трећу групу чине приповијетке
инспирисане српско-турским ратом, и у њима је родољубива тематика из
Јакшићевих пjесама добила свој природни продужетак.

❖ Написао је око 40 приповједака и три драме у стиху: „Станоје Главаш“,
„Сеоба Србаља“ и „Јелисавета, кнегиња црногорска“.

❖ Од драма, најуспјешнија је „Јелисавета, кнегиња црногорска“.



Сликарство ❖ Он је био и сликарски талент и цијелог
живота се бавио сликарством.

Портрет Милана Обреновића

Кнез Лазар  1857-1858

„Девојка у плавом“



Критички осврт
❖ Јакшићеве драме у стиху приказују карактере из наше
прошлости.

❖ „Сеоба Србаља“ је писана народним десетерцем.

❖ Те су драме више за читање него за гледање; у њима
вриједе снажна лирска мјеста.

❖ Јакшићеви драмски карактери се не уобличавају кроз
радњу, већ кроз неприродне и дуге монологе; радња је
уопште оскудна и слабо мотивисана.

❖Иако је Јакшић највише радио у прози, тај дио његовог
књижевног рада је најмање значајан.

❖Најбоље су му приповијетке у којима слика банатско село и
сељака.


