
Ве сна То до ров
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че
Кру ше вац

ЕТИЧ КА КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈА И СТЕ РЕ О ТИ ПИ 
У БА СНА МА ДО СИ ТЕ ЈА ОБ РА ДО ВИ ЋА

Апстракт: У раду се на примеру басни Доситеја Обрадовића показује како
се ствара етичка карактеризација и који све звери-карактери постоје. Рад на своје-
врстан начин даје и експлиццитне примере стереотипа који се везују за одређене
животиње. 

Кључне речи: Доситеј Обрадовић, басне, етичка карактеризација, стереотипи,
дијалогизација.

БА СНА КАО ЕЛИП ТИЧ НО-АЛЕ ГО РИЈ СКА ВР СТА 
И ДО СИ ТЕ ЈЕ ВА СКЛО НОСТ ПРЕ МА БА СНА МА

Басна је књижевна врста изузетно стара по постанку и представља вр-
ло интересантну епску форму. Наша књижевност није нарочито богата ба-
снама и оне се ту могу наћи како у делу прича о животињама, тако и у епи-
зодама лирских и епских текстова. Структурна обележја басне нису се мења-
ла од самог њеног постанка. А њен постанак, да се подсетимо, по мишљењу
многих и наших и страних научника, везује се за Индију. Из Индије је дошла
до Грчке, а потом је прешла многе границе света и постала саставни део књи-
жевности многих европских и светских народа.1

Басна је алегорично-сатирична прича о животињама и њена структур-
на обележја готово да су иста још од Езопа:

• најчешћи ликови су животиње, које персонификовано говоре о чове-
ку – човек је главни подтекст, а животиње су актери који асоцирају на
људске етичке и социјалне норме;

• карактерише је фабулативни ток и директно или индиректно дата на-
равоученија – идеја приче је углавном симболична, а реализам без
фантастике треба да наведе читаоца да сам извуче поуку;
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1 У Индији је око 200 године пре нове ере настала Панчатантра, збирка индијских
„живинских басана“ како су је називали старији проучаваоци. Она се састоји од пет томова
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УДК БРОЈЕВИ: 821.163.
41.09-342 Обрадовић Д.

ИД БРОЈ: 167158028



• то је кратка, једноепизодна или двоепизодна прича испричана јасним
и језгровитим језиком;

• има нека обележја драме: композицију, сукоб два начела, дијалошку
форму, сликовиту сценичност.

У нашој и светској литератури нема много писаца басни. У грчкој књи-
жевности је чувен Езоп, потом у римској Федар, затим Баријери и Ромул, у не-
мачкој књижевности познати баснописац је Лесинг, у француској Ла Фонтен,
а у руској Крилов. У нашој књижевности басна јесте популарна епска форма,
али нема много писаца. Углавном су њени писци заправо преводиоци, а нај-
познатији је свакако Доситеј Обрадовић.

Познато је да Доситеј није писао оригиналне басне, већ их је слободно
преводио, прерађивао, давао аутентична наравоученија. Басне је нарочито
волео и у Похвали басни је певао: 

Ја к Платону и Тулију не подижем главу,
Нег у басни Езоповој иштем моју славу...

Доситеј није никада ни претендовао на неку оригиналност, па су и ње-
гове басне заправо преводи и прераде. Он то и не крије. У Предисловију о ба-
снах Доситеј уз друге појединости наводи и изворе које је користио, па поми-
ње Езопа, Ла Фонтена и Лесинга. Додуше, латинске баснописце – Федра и
друге које је преводио уопште не помиње, вероватно јер је за њихове басне
сматрао да су езоповске.2

Сви на ро ди на све ту има ли су, и до да нас има ду, у ве ли ком поч -
те ни ју мо рал на по у че ни ја ко ја се да ју у ба снам. Езоп, из о бре та тељ и
отец ба снах, по све тио је сво је ли диј ском ца ру; Ла фон тен сво је кра љев -
ском прин цу. Пла тон у сво јеј Ре спу бли ки прет поч тео је Езо по ве ба сне
са мим Оми ро вим спи са ни јем. Со крат бо же стве ни, на смерт осу ђен бу -
ду ћи, у там ни ци с ови ма се је за ба вљао на сти хе њих по ста вља ју ћи.
Ле синг, уже про све ште ни ја Гер ма ни ји ве ли ки про све ти тељ, сво ји ма
пре кра сни ми ба сна ми сво је му је ро ду ве ли ку за слу гу по ка зао. (До си -
теј, 1961: 407)

Доситеј је у садржину басни не тако ретко уносио описне детаље и кра-
ће дијалоге, па је тако разбијао лапидарност езоповске басне и стварао басне у
форми кратких, једноепизодних приповедних модела. Посебан ауторски печат
Доситејеве басне добијају са морално-филозофским тумачењем као и са спе-
цифичним језиком. И поред тога, басна је у суштини остајала непромењена.
Њена структура се темељила као и увек на три основна елемента: алегоричној
форми, животињама као главним актерима и неизоставном наравоученију.
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2 Доситеј је још док је био у манастиру Хопово, имао прилику да се да се упозна са Езо-
повим баснама и то у Зборнику архимандрита ковиљског Спиридона, у коме се налазило три-
десет шест преведених Езопових басни уз опис Езоповог живота. Потом, док је боравио у
Смирни, био је у могућности да још ближе упозна књижевно дело овог писца и то на извор-
ном језику. Тако се већ у Ижицама може запазити да је располагао великим бројем басни и да
се њима уз анегдоте и класичне сентенце већ обилато користио. 



ЗВЕ РИ-КА РАК ТЕ РИ ИЛИ СТЕ РЕ О ТИ ПИ О ЖИ ВО ТИ ЊА МА

У баснама треба посебно истаћи две важне димензије: односе у приро-
ди и звери-карактере. И једно и друго остварено је врхунском имагинацијом
која, у форми кратке приче, доводи у везу различите животиње, како дивље
тако и питоме. Описујући животиње представља се читав миље карактерних
особина, а те особине се уопштавају и воде стварању стереотипа. Карактери-
стика личности басне се најчешће и састоји од једне једине, посебно нагла-
шене црте, која се уопштава и типизира, па тако поједине животиње постају
носиоци увек истих особина. Тако је вук редовно опасан, лисица – лукава,
зец – плашљив, цврчак – лењ, јагње – умиљато и наивно, а магарац – глуп. Да-
кле, као и остале облике усмене прозе, и басне одликује висок степен типи-
зираности јунака. Именовање учесника радње издваја само једну доминант-
ну особину, која је у складу са опажањем односа у природи, али истовреме-
но врло уверљиво приказује одређену карактеристику (глупост, мудрост, мар-
љивост, охолост). Сасвим је уобичајено да одређена животиња буде носилац
одређене особине, иако се типска црта животиње повезује и са околностима
изложеног сукоба. 

Стереотипи о животињама у Доситејевим баснама:
вук на лицу му се види да му доброта не пристаје,

зле и опаке ћуди, лажов;
лисица мудра, лукава; 
лав страшна звер, моћан, снагом и брзином надмашује друге 

животиње, не боји се ни свих мишева на свету;
зец плашљив, није доста што их људи лове и једу, пси терају, 

орлови тамане, но и миш кад протрчи и лишће кад зашушти, 
њих хвата страх и трепет;

кокошке не говори се се узалуд да су без мозга;
пси кавгаџије;
магарац глуп;
жабе говоре све у глас, а ниједна не слуша, много говоре, 

а ништа не раде;
папагај по обичају крешти и говори све што зна, брбља и виче.

Поред животиња у баснама се појављују и биљке. Ту су: храст, ружа,
купина, босиљак, љубичица, винова лоза. И биљке као и животиње такође
симболизују неке особине које одсликавају заправо људске карактере. Свака
прича о појединачној природи неког од актера басни на посредан начин го-
вори о појединачној људској природи и о природи света уопште. 

Ликови басни приказују се на тај начин што се говори о њиховим по-
ступцима, о њиховим односима са другим ликовима, што се о њима припо-
веда нека прича. Ликови и прича су два кључна елемента свих приповед-
них структура, а карактеризација је, поред фабуларизације, један од основ-
них поступака у изграђивању тих структура. Тако приказивање појединач-
них ликова указује на постојање нове сфере у Доситејевим баснама. Ради
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се, свакако, о приповедачкој сфери, јер у Доситејевом делу осим наратив-
не структуре, постоје и научно-популарне и беседничко-проповедничке
структуре.

Основна теза нашег рада јесте етос који одређује природу и карактер
басни нашег писца. Развој тог појма, како наводи Јован Деретић3, можемо
пратити од етике преко реторике до литературе, од теоретисања шта је до-
бро, а шта зло, до одсликавања појединих карактера и њихових понашања у
различитим ситуацијама. Доситеј готово увек своја теоријска разматрања о
етичким категоријама допуњава одговарајућим моралним типовима: пово-
дом лукавости говори о лисици, поводом наивности о јагњету, а поводом раз-
метљивости о лаву. Понекад су моралним карактеристикама додате и соци-
јалне. Тако, на пример, у басни Магарац и коњ официрски магарац завиди
официрском коњу јер га добро хране и служе и називају рођеним, а он се му-
чи и ни плеве у изобиљу нема. 

Ликови-портрети у баснама разликују се по степену своје развијено-
сти. Неки су дати сажето и сасвим уопштено, други су развијени. Неки лико-
ви могу се издвојити из контекста и чинити засебну целину, као самостални
портрет-карактер.

Али без об зи ра на то ко ли ко су раз ви је ни и да ли се мо гу из ва ди -
ти из кон тек ста, сви они по ка зу ју исту раз вој ну тен ден ци ју, тен ден ци -
ју ко ју би смо мо гли од ре ди ти као кре та ње од пој ма ка сли ци, од ап -
стракт ног ка кон крет ном, од на уч ног ка књи жев ном. Они су те сно по -
ве за ни са пој мом, њи хо ва функ ци ја је да пру же ка рак те ро ло шку илу -
стра ци ју де фи ни ци је пој ма, али у на чи ну њи хо вог из гра ђи ва ња пре о -
вла ђу ју по ступ ци ко ји при па да ју ли те ра ту ри. (Де ре тић, 1974:101,102)

ДИ ЈА ЛО ГИ ЗА ЦИ ЈА КАО ПО СТУ ПАК ЕТИЧ КЕ 
КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ

У Доситејевим баснама не даје се само слика карактера (у том контек-
сту помињали смо стереотипе) него слика ситуације у којој учествују два или
више ликова. Описани су поступци и понашања тих ликова, дат је разговор
који су они водили. Карактер тих ликова није посебно приказан, он происти-
че из њихових поступака и речи. За разлику од самосталних карактера-пор-
трета, овде се могу наћи и ликови који су само елементи веће целине. Они за-
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3 Јован Деретић у Поетици Доситеја Обрадовића наводи да је Доситеј у свом научно-
популарном делу Совјети здраваго разума дао расправу о пороцима. Деретић истиче да До-
ситеј ту развија схватање да све људске мане и пороци настају услед неразумне употребе
основног људског нагона, самољубља, као што све људске врлине настају разумним коришће-
њем и усмеравањем тог истог нагона. Из корена самољубља произилазе три стабла: славољу-
бље, љубоимјеније и сластољубије. Доситеј у поменутој расправи анализира те три страсти и
то увек на исти начин: најпре се даје дефиниција страсти о којој је реч, а затим се описује по-
нашање човека који подлеже тој страсти. 



једно са другим елементима чине нову целину, приповедну структуру. Лико-
ви су ту делатна лица, књижевни јунаци, њихов разговор се бележи и то је ди-
јалог карактеристичан за драмске форме.

У басни Лисица и јарац причају јарац и лисица и у том разговору откри-
ва се лукавост лисице, а јарчева наивност и глупост: „Мој јарче, да ти имаш
толико мозга колико браде, ти не би нипошто сишао у бунар пре него би до-
бро знао како ћеш изаћи“ (Доситеј, 1961: 447) Басна Пас, лав и лисица гото-
во је цела дата у дијалошкој форми и кроз тај дијалог откривају се типичне
карактерне особине животиња које се помињу. Исти модел преовладава и у
многим другим баснама, па и у басни Јелен и јеленче, где се открива блага
природа јелена, а „кавгаџијска“ паса.

Је ле на је пи та ло је лен че: „Ба бо, ка ко то би ва, ти си мно го ве ћи од
пса, и гле дај ко ли ки су ти ро го ви, пак за што бе жиш ка ко чу јеш пса да
ла не?“ „Пси су, син ко, кав га џи је“ – отве шта ста ри – „а ја од при ро де на
кав гу мр зим, пак се во лим укла ња ти“. (До си теј, 1961: 466)

У баснама се, дакле, може уочити пишчево повлачење у други план,
пошто именује јунаке, назначи основни ток радње, па своју позицију препу-
шта јунацима. Брзо смењивање реплика ефектније је од развијања монолога,
који је такође присутан у баснама. Обе форме излагања учествују у облико-
вању приче и воде објективности поуке, односно наравоученија, у којима До-
ситеј даје своје морално учење. Са тим моралним учењем повезана је и ње-
гова карактерологија. Многе животиње у баснама јављају се као носиоци од-
ређених особина које нису позитивне и поводом њих Доситеј даје често нео-
пходна теоријска објашњења и савете и поуке читаоцима. Након поменуте
басне Јелен и јеленче Доситеј наводи:

Сре ћан је чо век та ко ва сло же ни ја ко ји се ла сно не ра ср ди, и ко -
ји мо же у вре ме ср ди то сти ра су жда ва ти. Ко мр зи на кав гу и укла ња је
се, из бе жа ва и из ба вља се мло гог зла и не ми ра у жи во ту. (До си теј,
1961: 466)

И после басне Ован и јелен следи морално поученије:

Љу ди без пот чи ње ни ја, без вла дје те ља и без креп ких за ко на пре
али по сле мо ра ду про па сти, и што је го ре, са ми су се би кур ја ци. Гди хо -
ће сва ки да за по ве да а да не слу ша, ту ко је ја чи он је и ста ри ји, а без
до бра вос пи та ни ја и без на у ке, ко ји је нај ја чи тај је и нај го ри. Вла дје -
тељ без ну жно га вје же ства и му дро сти низ ри њу је у про паст по ги бе љи
оне ко ји ма вла да и се бе с њи ма за јед но. (До си теј, 1961: 526)

Много је оваквих примера у Доситејевим баснама где он сам наглаша-
ва повезаност особина својих ликова са општим поставкама свог етичког уче-
ња. „Полазећи од њихових поступака, он се често упушта у моралистичка ра-
суђивања или их користи као прилику, посредно или непосредно, да упути
свог читаоца шта треба или не треба да чини у одређеним ситуацијама“ (Де-
ретић, 1974:107).
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Доситеј се, дакле, након онога што је претходно испричао о поступци-
ма животиња, непосредно обраћа читаоцу и даје моралне поуке и коментаре
и упутства за живот. 

Ипак, не би било потпуно исправно свести басне на Доситејева учења
о моралу. То је само један сегмент у овом приповедном штиву, које има нара-
воучителну функцију, али тиме природа ликова који се ту помињу није до
краја истражена. Ликови јесу у функцији општих етичких идеја, некад су да-
ти уопштено и типизирано, али многе басне показују да су ликови у њима
шире развијени и да не делују сувопарно. Пре свега то се може запазити у ба-
снама чија се радња одвија у реалистичном амбијенту. Наиме, Доситејев по-
ступак у оцртавању карактера не састоји се у психолошкој анализи владају-
ће страсти већ у представљању животних околности у којима се та страст ма-
нифестује. Тако је карактер властољупца приказан на тај начин што је рече-
но како се властољубац понаша и како реагује у разним животним ситуаци-
јама. На пример, у басни Лисица и мајмун четвороножне животиње су за свог
поглавара изабрале мајмуна јер је својим играњем, окретањем и скакањем
све задивио. Против овакве одлуке и оваквог владара побунила се лисица и
наместила замку за мајмуна: 

Он да ућу ти, а ка ко не где упа зи пар че ме са у шкрип цу, до ве де ту
мај му на и ка же му да је она на шла то скро ви ште, но да ге не сме узе ти
бу ду ћи да по за ко ну то вла дје те љу при на дле жи. „Имаш пра во, му дра
ки си цо,“ – од го во ри, пак по тр чи да га узме, и ухва ти се у же ље зо. (До -
си теј, 1961:439) 

Следи директна поука да тако бива са онима који нису паметни али во-
ле власт јер „Памет требује а не окретање оном ко хоће многима да влада и
управља“ (Доситеј, 1961: 440). Слична порука садржана је и у басни Паун и
чавка, где је паун због своје лепоте пожелео да буде владар, али како се екс-
плицитно наводи: „Најмудријега, најслободнијега и најјачега за владјетеља
треба изабрати“. (Доситеј, 1961: 482)

У разне животне ситуације постављени су и други ликови-карактери
и испољавање њиховог карактера приказано је у односу на те ситуације.
Сви ти ликови служе углавном као негативни примери. Међутим, не треба
превидети да сви ликови-карактери у датим ситуацијама не реагују увек на
исти начин. 

Доситеј с једне стране оцртава типичне карактере, а са друге стране те-
жи њиховом разобличавању, па ликове у баснама не можемо доживљавати
као апстрактне примере овог или оног карактера. Дакле, нису зечеви увек
плашљиви или бар нису једини који то јесу, није магарац увек глуп, а лав ни-
је увек моћан.

На пример, у басни Зечеви и жабе описано је како су зечеви хтели да
се сви подаве у језеру јер им је досадило да живе у страху. Међутим, кад су
јурнули према језеру, жабе се уплаше од топота и стану стрмоглаво скакати
у језеро. Кад је то видео, један зец је повикао: „Стој! Што та лажа, – почне го-
ворити – мал не учини с нами! Каже нам да смо само ми страшиви, и зато не-
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достојни живота. Ево сад сви виђесте да има и од нас страшивијих створења.
Која их се сила утопи од нас уплашени!“ (Доситеј, 1961: 502)

Ни страшни и моћни лав није увек такав. У басни Лав и миш моћног ла-
ва спасава мајушни миш, а лав се и сам томе чуди: „Чудне ствари што видим
на свету. Ко би икада рекао да и миш лава од смрти може избавити.“ (Доси-
теј, 1961: 426)

Лисица, која је оличење мудрости, такође не испада увек паметна као
у басни Лисица и рода, где је рода успела да је надмудри, а исти модел може
се запазити и у басни Лисица, петао, кокошке и пси, где лисица не успева да
превари животиње већ мора и да бежи како би спасила своју главу, док у ба-
сни Петао, пас и лисица чак и не успева да се спасе: „Скочи пас на њу (ли-
сицу), шчепа је за гркљан, и учини конац пријатељству.“ (Доситеј, 1961: 468)

И магарац није увек глуп и у басни Коњ и магаре коњ зажалио је што
није послушао савет магарца: „Сад ови (коњ) позна, но без времена и ползе,
да би за њега млого боље било да је послушао магаре...“ (Доситеј, 1961:463)

Вук као оличење охолости, порока и злобе није увек представљен као
супериорни тиранин. Самоуверен и сигуран у своју снагу постаје у баснама
често и жртва свог плена. Снага се поништава страхом када се у обрт уведе
пас или човек или ма који други противник од чије снаге вук зазире. 

Према томе, како год нам се чинило да су неке димензије ликова у ба-
сни пренаглашене што води типизирању и стварању стереотипа, не можемо
превидети чињеницу да исти ликови нису увек у знаку једне карактерне цр-
те. У првом случају можемо говорити о карактеризацији у правом смислу ре-
чи, а у другом о настојању писца да карактеролошки моменат потисне у дру-
ги план и прикаже да не постоје типични људи и типичне ситуације.

У Доситејевим баснама можемо паралелно пратити и типизиране и ати-
пизиране ликове и ситуације што чини да се карактеризација може схватити
као један од елемената Доситејевог приповедачког поступка. 

ЗА КЉУ ЧАК

У Доситејевим баснама јунаци су у функцији одсликавања појединих
карактера, а догађаји у којима учествују су у функцији поенте. Та поента је
често дужа од приче-примера, премда се на њу позива и надовезује. Доситеј
користи ову форму да би опширније представио различите етичке принципе,
различите међуљудске односе и прокоментарисао одређене особине. Често
конкретна радња, ликови и имена носе општа значења, те се у већој или ма-
њој мери може говорити о апстраховању као поступку у осликавању карак-
тера, што води стварању стереотипа. Ипак, ти стереотипи које можемо уочи-
ти Доситеј разобличава, па ликове у баснама не треба доживљавати као ап-
страктне примере овог или оног карактера.
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Vesna Todorov

ETHICAL CHARACTERIZATION AND STEREOTYPES IN THE
FABLES OF DOSITEY OBRADOVIC 

Summary: In the work, on the example of Dositey’s fables, the way of
forming ethical characterization is demonstrated and it’s shown what kinds of
beast-characters exist. The steretypes refering to some specific animals, are given
explicitly and Dositey’s fables are represented as the reading text in which you
can draw a parallel with the typical and atypical characters and situations.
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