
КАНЦИОНИЈЕР (LXI СОНЕТ)
НЕКА ЈЕ БЛАЖЕН ДАН, МЕСЕЦ И ДОБА

Франческо Петрарка

Петраркин шездесет и први сонет је највише подражаван од потоњих 
песника  петраркистичке  школе.  Песник  пева  о  безмерној  срећи  због 
сусрета  са  Лауром  и  љубави  која  се  у  трену  пробудила.  Исказивање 
потпуне среће и задовољства има тон благосиљања и захваљивања свему 
што је допринело настајању љубави која ће га пратити кроз цео живот.

Љубав више није прозрачна и апстрактна, она је конкретна и овозе-
маљска. Конкретизују је Лаура као предмет љубави и песник као субјект 
љубавних  осећања.  Тако  је  љубав  спуштена  са  апстрактних  висина  у 
конкретан живот;  од уопштене љубави дошло се до љубави конкретних 
јединки; то је сада земаљска љубав блиска и разумљива сваком човеку. И у 
овој љубави сусрећу се супротности:

земаљско – недостижно
телесно – духовно
конкретно – недокучиво
блиско – далеко

Суштина  ових  супротности  је  у  томе  што  ову  љубав  не  прате  речи 
(разговори), сусрети,  додири. Она је саткана од мисли, снова,  усхићења, 
чежњи,  заноса,  немира,  неспокојства,  уздаха,  туге,  бола  –  то  је  чиста, 
неостварена, платонска љубав.

Композиција песме

Песма има спољашњу композицију типичну (и  визуелно  препозна-
тљиву)  за сонет: два катрена и две терцине. Свака строфа је самостална 
садр-жинска и смисаона целина. Унутрашња композиција песме одређена 
је избо-ром и распоредом мотива, односно мотивском структуром.

Мотивска структура

строфа садржина основни тематски допунски



(значење) мотив мотиви  мотиви

I љубавно осећање блаженство ока два време

место

II љубавна патња блаженство патња лук

стрела

рана

III љубавна чежња блаженство гласови уздах

жудња

сузе

IV песма о љубави блаженство хартија мисао

Свака строфа садржи основни мотив око кога се окупљају допунски 
мотиви: ока два  (објекат  љубави  и  љубавно  осећање),  патња (љубавна 
патња), гласови (љубавна чежња) и хартија (песма о љубави). Распоред је 
природан,  мотиви  су  поређани  на  принципу  произилажења  потоњег  из 
претходног – објекат љубави и љубав, љубавна патња, дозивање љубави, 
опевање љубави. Сви појединачни мотиви, носиоци садржине и значења 
сваке строфе понаособ, само су илустрација основног мотива песме који је 
и  носилац  теме.  Основни  мотив  прожима  све  строфе  и  окупља  их  у 
садржинску,  емотивну  и  смисаону  целину  –  то  је  мотив  блажен(ства) 
истакнут тако што је добио место на почетку првог стиха сваке строфе. 
Према томе,  тема песме је снажно осећање среће и задовољства због 
доживљене, иако неостварене, љубави. Она се остварила на стваралачки 
начин – преточена је у велики број сонета посвећених госпођи Лаури. У 
првој строфи се изражава песникова срећа што су се догодиле околности 
које су омогућиле да он сретне ову прелепу жену и да га истог тренутка  
спута (зароби) поглед „ока два”. Примећује се песникова загрцнутост: 
толико га обузима усхићење и осећање потпуне среће, толико из њега 
бујају  речи да се  претичу  и  гурају  мешајући се  и уносећи неред.  У 
првом стиху су ДАН, МЕСЕЦ и ДОБА. Прве две су јасно одређене са јасно 
означеним  временским  сегментима;  трећа  је  неодређена  –  може  да 
означава временски сегмент мањи од дана али и већи од месеца. У другом 
стиху су ГОДИНА, ЧАС, ТРЕНУТ и ВРЕМЕ. Овде је јасно дефинисан само 
један  временски  сегмент:  година.  Остали  сегменти  су  неодређени,  са 
различитим квантумом  трајања.  „Час“  и  „тренут“  се  могу схватити  као 
синоними – као означитељи најкраћег временског сегмента. Опет још један 
сегмент  који  нема  јасно  одређен  квантум  времена:  „време“  –  може  да 
означава и најмањи сегмент (трен), али и неограничено трајање времена ка 
прошлости и будућности.  Овај  „неред“ у ређању временских одредница 
уметнички  је  мотивисан  (оправдан)  из  два  разлога:  указује  на  бујицу 
осећања  која  су  обузела  песника  и  има  ритмичку  функцију.  Ређање 
одредница логичким редоследом било узлазном (од мање ка већој)  било 



силазном линијом (од веће ка мањој) деловало би монотоно и прозаично. 
Овако поређане одреднице,  у  „нереду“,  остварују изванредан уметнички 
ефекат – то је ефекат изневереног очекивања: после „месеца“ очекује  се  
„година“ а долази „доба“; „час“ и „тренут“ нашли су се између „година“ и 
„време“.  Овај  ефекат  изазива  мисаони  потрес,  а  смењивање  малог  и 
великог  времена  динамизује  лирско  казивање.  На  исти  начин  су 
употребљене и одреднице КРАЈ и МЕСТО, које међусобно кореспондирају 
као однос општег и посебног,  ширег и ужег.  Док одредница „крај“ има 
општије и недефинисано значење, одредница „место“ има јасно значење: 
не означава насеље него стајно место на коме се налазила прелепа Лаура у 
тренутку његовог наиласка. Изражавање бескрајне среће испунило је скоро 
целу  прву  строфу  попут  широке  експозиције  у  причи.  Не  случајно: 
набрајање онога што је заслужно за песникову срећу има и психолошку 
функцију.  Стално  одлагање  предочавања  разлога  толике  среће  појачава 
читаочеву тензију очекивања. Између првог и другог двостиха приметна је 
садржинска удаљеност, али су стихови у двостиху чврсто наслоњени један 
на други, односно представљају синтаксичко-интонационе целине:

И лепи онај крај и место где ме
згодише ока два, спуташе оба.

Предмет који изазива ову бујицу среће предочен је тек у последњем 
стиху  строфе:  то  су  „ока  два“.  Садржина  синтагме  „ока  два“  може  се 
схватити двојако,  али то  ништа  не  смета  да  се  она  схвати као  први од 
четири кључна мотива песме и као носилац теме. Синтагма „ока два“ има 
дословно значење: Лаурине очи су тако снажно деловале на песника да је 
он  остао  прикован  на  месту:  она  је  обузела  његову  мисао  и  срце.  Ова 
синтагма има и померено, метонимијско значење: ОКА ДВА = ЛАУРА.

Док прва строфа изражава усхићеност што се догодила љубав и бес-
крајна срећа (има, дакле, афирмативни карактер), другу строфу испуњавају 
негативна  (тешка,  непријатна)  осећања  –  патња  и  бол  (рана).  Међутим, 
песника и те патње чине срећним јер љубав и патња су неодвојиви – тај  
спој, ма колико искључив, сладак је (мио). И лук и стреле (симбол љубави:  
Аморове стреле), ране које су оне направиле и које су дубоке „до срца“, не 
падају тешко. Љубавни бол долази од пређашњих осећања, од чежње, од 
немогућности  састанка,  неизвесности,  од  немогућности  да  љубав  буде 
услишена. Патња је потврда љубави а чежња је израз напора да се љубав 
задржи и оствари, или пак, да траје макар и таква – неуслишена. Љубав је 
снага која одржава живот,  подстиче мисао, буди стваралачки (песнички) 
потенцијал.

Песник је срећан и због свих оних речи љубави (ГЛАСОВА) које је 
упућивао госпођи Лаури уз уздахе, жудњу и сузе. Гласови су учвршћивали 
песникову љубав, уливали су наду у блиски сусрет, још више јачали жеље. 
Безбројни гласови, уздаси, жудње и сузе, стално присуство Лауриног лика 



и имена у мислима и срцу, учинили су да песник осети топлину која греје и 
његову љубав,  да  осети  нежност  која  га  обузима  при  помену Госпиног 
имена – „име Госпе моје”, рећи ће песник. Ова срођеност је проистекла из 
чињенице да је песник живео са Лауром у мислима и својим песмама. Како 
је она постајала тема све већег броја песама, тако му је постајала ближа,  
ЊЕГОВА.

Писање у славу Лаурину, које је могуће и зато што је његова мисао 
само  „њена  и  ничија  више”,  што  у  тој  мисли  нема  места  ни  за  кога, 
надокнада је за неостварену љубав. Круг је затворен али је у њему трајање 
кроз вечност: Лаурина лепота – песников љубав – песма у славу госпође 
Лауре.  Ако су лепота и живот за  време (пролазни),  ако је љубав остала 
неостварена  и  неуслишена,  остала  је  песма  да  траје  у  вечност  и  у  њој 
Лаурина лепота и песникова љубав. Пролазност и неизвесност превладани 
су стварањем. 

Љубав је овде подстицај за стварање: да није било Лауре,  не би 
било љубави; да није љубави, не би било заноса и усхићења; да није ових 
расположења не би било потребе за исказивањем љубавних осећања; тада 
не би било ни ове песме, ни целе збирке. Због тога песник, иако је љубав 
неусли-шена, иако се претворила у сан и чежњу, нема речи прекора: љубав 
према  Лаури  је  пробудила  у  њему  стваралачки  немир  и  покренула 
стваралачки  (песнички)  потенцијал:  љубав  је  у  Петрарки  пробудила 
песника. Порука песме је у њеним последњим стиховима: љубав према 
Лаури  обузела  је  потпуно  песникова  осећања  и  мисао,  па  је  обузела  и 
његову поезију – љубав се кроз песму оплемењује и овековечује.

Версификација

Песма је испевана у облику сонета, лирског облика који је настао у 
Италији а Петрарка га усавршио и учинио да постане врло популаран у 
свим  европским  земљама.  Сонет  има  строго  одређен  облик  који  се 
углавном  задржао  од  Петрарке  до  данас  уз  мања  одступања  у  неким 
књижевностима: четрнаест стихова распоређених у два катрена (строфа од 
четири  стиха)  и  две  терцине  (строфа  од  три  стиха).  Распоред  рима  је 
карактеристичан:

у катренима у терцинама
ДОБА А ВЕЖУ КОЈЕ Ц ПИШЕМ
ВРЕМЕ Б МЕНЕ БРОЈА Д МОЈА
ГДЕ МЕ Б МЕ МОЈЕ Ц ВИШЕ
ОБА А СЕЖУ

Рима је гласовно подударање завршетка два или више стихова. Примери из 
ове песме показују извесна одступања (ПИШЕМ – ВИШЕ) – то долази 
отуда што се у преводу и препеву не могу да сачувају све версификацијске 
особености  оригинала.  Стих  је  једанаестерац  са  цезуром  после  петога 
слога:



 1   2     3    4       5        6        7     8     9 10  11
НЕКА ЈЕ БЛАЖЕН//ДАН, МЕСЕЦ И ДОБА

     5//6
Оваква  структура  стиха  је  доминантна:  сви  су  стихови  у  песми 
једанаестерци, али цезура нема исто место – помера се иза шестог слога:

1    2   3     4  5      6      7   8     9      10    11
И ЛЕПИ ОНАЈ КРАЈ//И МЕСТО ГДЕ МЕ

     6//5
Савршени сонет мора да оствари уједначеност риме, структуре стиха, 

полустихова  и  места  цезуре.  Не  значи  да  овај  Петраркин  сонет  није 
савршен.  У  оригиналу  (на  италијанском  језику)  јесте  савршен  али  у 
преводу  и  препеву  неминовно  долази  до  одступања  услед  разлика  у 
природи међу језицима. Није једноставно да се у превод и препев тачно 
пренесу садржина, мисао, ритам и стих. Услед тога су за језичку, стилску и 
версификацијску анализу у школској пракси најпогоднији стихови српских 
песника.

Писац и дело

Франческо  Петрарка  (1304-1374),  најзначајнији  је  представник 
поезије хуманизма, зачетник нових лирских облика, инспиратор песничке 
школе  под  именом  ПЕТРАРКИЗАМ.  Прекретницу  у  његовом  животу 
представља  случајни  сусрет  (1327)  са  прелепом  Лауром  која  ће  ући  у 
његову  мисао  и  душу  и  постати  основна  инспирација  његовог  лирског 
певања.  Из  те  инспирације  настала  је  најпознатија  Петраркина  књига 
песама Канцонијер (1350) у којој доминира нови лирски облик – сонет (317 
сонета у збирци). Све песме посвећене Лаури подељене су у две велике 
скупине:  песме настале за  живота госпође Лауре  и песме настале после 
њене смрти. Петраркин Канцонијер има двоструки значај:

– прекинуо је са доминацијом филозофских, моралних и религиозних 
мотива  и  увео  љубав  као  претежни  мотив  дајући  љубавној  поезији 
невиђени замах;

–  прекинуо  је  са  писањем на  латинском  језику,  службеном  језику 
цркве, државе, науке и књижевности и увео народни језик у књижевност 
упућујући тако своју поезију ширем кругу читалаца.

Питања, задаци, вежбе

1. Какав симбол значења имају лук и стрела?
2. Шта све благосиља лиски субјект?




