
       Народна песма 
Иво Сенковић и ага 
од Рибника (одломак) 
 
Па се Ива коња приватио, 
па на мегдан оде певајући, 
родитељи осташе плачући. 
Кад је био на пољу рибничком, 
угледа се један шатор бели. (…) 
Под шатором ага од Рибника, 
с њиме пију два пашина сина. 
Кад је дорат коње угледао, 
завриштао дорат под Иваном. (…) 
Ал’ беседи Сенковићу Иво: 
,,Ко је овде ага од Рибника, 
нека мени на мегдан изиђе! 
Агине ми књиге досадише, 
родитеља на мегдан зазива; 
родитељ је врло остарио, 
он не може на мегдан изићи, 
ја сам дошо за мог родитеља.” 
Ал’ беседи ага од Рибника: 
,,Ман’ се, Иво, врага и мегдана, 
још мејдана ни видио ниси, 
а камоли да си излазио; 
већ од’, Иво, да пијемо вино. 
Греота је тебе погубити, 
јер си теке на свет настануо; 
већ се предај, Сенковићу Иво, 
и без ране и без мртве главе; 
а ево ти тврду веру дајем, 
да ти ништа учинити нећу: 
у твог бабе млого кажу блага, 
подај благо, па откупи главу.” 
Ал’ беседи Сенковићу Иво: 
,,О Турчине, аго од Рибника, 
нисам дошо, да ти се предајем, 
већ сам дошо, да се огледамо 
и јуначки мегдан поделимо; 
већ на мегдан, ако жена ниси, 
јер ми није дуго за стајање.” 
Цикну ага, кано змија љута, 
па он скочи на ноге јуначке, 
па се добра вранца приватио, 
па беседи ага од Рибника: 
,,О јуначе, Сенковићу Иво, 
играј коња, па удри на мене!” 
Ал’ беседи Сенковићу Иво: 
,,О Турчине, аго од Рибника, 
ја сам мога заморио дору 
из далеке земље путујући, 
па не могу дору заиграти, 
већ ти оћу стати на белегу; 
играј вранца, па удри на мене, 
с белеге се уклонити не ћу, 
јуначки ћу тебе дочекати.” 
То Турчину врло мило било, 
па разигра вранца по мегдану, 
па потрже бојно копље оштро, 
па повикну, као змај планински: 
,,Држ’ се добро, Сенковићу Иво, 
Немој рећи, да је пријевара!” 
На Ивана јуриш учинио, 
гађа копљем у срце јунака; 
клече дорат у зелену траву, 
Иву копље високо надмаши, 
не може му калпак оборити, 
а камоли ранити јунака. 
Ману сабљом Сенковићу Иво, 
аги копље до руке просече. 

Обреж, 6. 12. 2012.      __________________________________ 
Име, презиме и одељење  

 
 
1. Тема одломка: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
2. Ова песма је (заокружи тачан одговор): 
а) епска  б) лирска в) епско-лирска 
 
3. Ком циклусу песама ова песма припада (заокружи тачан одговор)? 
а) покосовском;     б) хајдучком;       в) ускочком.  
 
4. Који ликови се појављују у овој песми (или у одломку из песме)? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
5. Иво Сенковић је приказан као (заокружи три тачна одговора): 
а) лукав хајдук;      б) храбар;          в) осветник; 
г) кукавица;                 д) сиромашан;     ђ) снажан; 
е) изазивач;                  ж) заљубљен;         з) турски заробљеник. 

 
6. Како је приказан ага од Рибника? (заокружи три тачна одговора): 
а) Као издајник;        б) Као осветник;       в) Не жели сукоб са Ивом; 
г) Као племенит;   д) Заштитник Срба; ђ) Изнервиран Ивиним понашањем; 
е) Као Ивин друг;  ж) Као добар ловац;  з) Први напада на мегдану. 

 
7. Наведи примере из песме за следећа стилска средства: 

a) Контраст: _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
б) Ономатопеја: ______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
в) Стални епитети (наведи три примера): ___________________________ 

____________________________________________________________ 

 
г) Поређење (наведи два примера): ________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
д) Метафора (скраћено поређење): ________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Вокатив понекад у народној поезији може имати службу субјекта. 
Наведи стих из ове песме у коме препознајемо такав случај: 

_______________________________________________________________  
 
9. Које значење има реч ’мегдан’? __________________________________ 
 
10. Порука песме: ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 


