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Стефан Немања (Симеон Мироточиви)
Стефан Немања је био велики жупан Рашке и родоначелник 

владарске династије Немањића, која је у једном периоду владала 

дијелом тадашње Србије у средњем вијеку. Сматра се једним од 

најзначајнијих српских владара, заједно са сином Светим Савом, 

једним од утемељивача Српске православне цркве, која Стефана 

Немању слави као Светог Симеона Мироточивог. Познато је да је 

сазвао сабор против богумила у Рашкој.  Његову владавину 

карактерише почетак подизања монументалних владарских 

задужбина, као и појава аутентичног српског стила у сакралној 

архитектури, познатог као рашки стил, за чији почетак се узима 

његово подизање манастира Ђурђеви ступови. Поред њега, Немања 

је подигао и обновио читав низ цркава и манастира, међу којима 

треба истаћи манастире Студеницу и Хиландар, који је обновио из 

темеља са сином Савом 1198. године. Повукао се са власти и 

замонашио, а за свог насљедника је одредио средњег сина Стефана 

Првовјенчаног. Преминуо је као монах Симеон у Хиландару, а његове 

мошти су 1208. године пренијете у Студеницу и ту се и данас налазе.



Свети Сава (Растко Немањић)

Свети Сава рођен је 1175. године као Растко Немањић, најмлађи син великог жупана 

Стефана Немање. Иза себе је оставио више писаних дјела. Зато је био један од значајнијих 

писаца и правника из средњег вијека код Срба. Његова најзначајнија писана дјела су:

„Житије Светог Симеона“, „Карејски типик“, „Хиландарски типик“ и „Студенички типик“, 

као и „Законоправило“. Према својим заслугама и према свом богопросвjетитељском раду 

с правом је назван народним учитељем просвјетитељем. 



Вук Стефановић Караџић

 Вук Стефановић Караџић (1787 – 1864) је био реформатор српског језика и 
правописа. Он је најзначајнија личност српске књижевности прве половине 
XIX вијека. Реформисао је српски језик, стандардизовао српску азбуку, 
скупио неколико томова народне прозе и пјесништва и написао бројна 
дјела. За свој рад добио је мало новчане помоћи и живио у сиромаштву. 
Умро је у Бечу 1864. године. Његове кости пренесене су у Београд 1897. 
године и с великим почастима сахрањене у Саборној цркви, поред 
Доситеја Обрадовића. Рођен је у вријеме када се сматрало да је скоро угашен 
живот српског народа. Учествовао је у Првом српском устанку као писар и 
чиновник у Неготинској крајини, а након слома устанка преселио се у Беч, 
1813. године.

 Година 1847. је година Вукове побједе, и година у којој је коначно доказао да 
је српски народни језик једини прави језик Срба. Те године издате су четири 
књиге Вука и његових сарадника:

 Вуков превод Новог завјета;

 «Песме» Бранка Радичевића;

 «Горски вијенац» Петра П. Његоша;

 «Рат за српски језик и правопис»

Ђуре Даничића.



ПЕТАР КОЧИЋ (1877 - 1916) био је 

српски књижевник и  политичар. Уређивао 

је књижевне и политичке листове 

„Отаџбина” и „Развитак”. Као народни 

посланик у Босанском сабору  водио је 

сталну борбу за слободу српског народа и 

ослобођење од аустроугарске окупације. 

Такође се залагао за интересе сељака и 

радника, па је због своје политичке 

активности двије године провео у 

тамници. Кочићево књижевно 

стваралаштво прожето је љубављу према 

отаџбини, српству, завичају и трагичним 

доживљајем ропства под туђином. 

Српском народу је оставио многе поруке, а 

једна од најчешће цитираних је реченица 

из сатире ,,Јазавац пред судом”: 

,,Ко искрено и страсно љуби истину, 

слободу и отаџбину, слободан је и 

неустрашив као Бог, а презрен и гладан 

као пас”.



АЛЕКСА ШАНТИЋ 
Шантић несумњиво заузима значајно мјесто међу српским

пјесницима са краја XIX и првих деценија XX вијека. Његове

родољубиве пјесме су изражавале, не само његова лична

осјећања, него и осјећања цијелог поробљеног народа

Босне и Херцеговине.

У познатом сонету „Моја отаџбина“ Алекса Шантић

отаџбину поистовјећује са народом. Цијела отаџбина је као

родни дом, а сви припадници народа као рођена браћа. 

Везаност за родну груду и домаће огњиште дубока је и 

трајна, а њено кидање изазива бол у пјесниковој души. У 

поезији Алексе Шантића посебно се истичу пјесме: „Остајте

овдје“ и „Хљеб“. Шантић пјева о патњи оних који заувијек

напуштају своју домовину и одлазе у туђ свијет. „Остајте

овдје“ је пјесма пуна набоја и националног заноса којом су

бројни исељеници испраћани. Више него други пјесници

његове епохе, Алекса Шантић наглашава патњу и 

мучеништво као најважније моменте у историјској судбини

српског народа. У пјесми „Ми знамо судбу“, тема

мучеништва народа прожета је осјећањем његове

непобједивости: чак ни смрт не представља крај борбе за

слободу него само њен наставак.



ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС

Био је српски пјесник и родољуб. Године 1915. са 

војском прелази преко Албаније и стиже на Крф. Са 

групом интелектуалаца пребачен је у Француску. 

Након што сазнаје да новац који шаље породици не 

стиже до њих, укрцава се на лађу „Италија“ и  

креће ка својима. Нажалост, у зору 17. маја 1917. 

године, лађу је погодила њемачка подморница. 

Умире веома млад, у 37. години. Он је трагични 

пјесник српске модерне поезије. Најпознатије 

његове пјесме су: „Можда спава“, „Нирвана“ и 

„Тамница“, а најпознатије збирке пјесама су: 

„Утопљене душе“, „Ми чекамо цара“ и 

„Недовршене песме“.



• Сава Шумановић био је један од наших
најзначајнијих сликара. Рођен је 1896. године у
Винковцима, а са четири године са породицом се
сели у Шид.

• Завршио је гимназију у Земуну, а 1920. изнајмио је
атеље у Паризу.

• У Шид се вратио 1930. 
• За вријеме Другог свјетског рата Шид улази у

састав НДХ и ћирилица је забрањено писмо.
• Само зато што своја дјела није хтио да потписује

латиницом, Хрвати су му одсјекли обје шаке, 
поломили обје руке из рамена, и полумртвог га
бацили у кречану.

• Убили су га на Велику Госпојину 1942. године.
• Њему у част установљена је сликарска награда

„Сава Шумановић“.

САВА ШУМАНОВИЋ

Зима у Срему, потписана на ћирилици


