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ИВАН ЏИ ВО ГУН ДУ ЛИЋ
ОСМАН (од лом ци)

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Г ундулићев историјскоромантични еп Осман, најзначајније дело словенског 
барока, настао је под утицајем идеја католичке противреформације о нестал

ности човекове моћи и пролазности живота у односу на вечност (почетак првог 
певања).Тему епа представља битка код Хоћина (1621) у којој је пољски краље
вић Владислав победио младог, охолог турског султана Османа, кога поданици 
убрзо после пораза убијају у Цариграду. Иако песник за основу узима догађај из 
савремене историје и приказује сукоб хришћанства и ислама, наговештавајући 
коначну победу хришћана, он пева и о даљој српској и античкој прошлости и 
уводи многе измишљене ликове. Уз главни ток епа везане су многе романтично
витешке епизоде, а једна од најлепших, отмица Сунчанице (осмо певање), узета 
је из идеализоване и поетизоване српске националне прошлости. Гундулић је 
дело замислио у двадесет певања, али није успео да га заврши. Четрнаесто и 
петнаесто певање дописао је у XIX веку хрватски писац Иван Мажуранић.

Пје ва ње пр во
(од ло мак)

Ах, чи јем си се за хва ли ла
та шта људ ска охо ло сти?
Све што ви ше сте реш кри ла,
све ћеш па ка ни же па сти!
Вје ко ви те и без свр хе
ни је под сун цем креп ке ства ри,
а у ви со ци јех го ра вр хе
нај при је ог њен три јес уда ри.
Без по мо ћи ви шње с не би
сви је та је став нос сви јем бје гу ћа:

Иван Џиво Гундулић (1589–1638)

Био је нај ве ћи пи сац ду бро вач ке ба
рок не књи жев но сти, са вре ме ни ци су 
га ве ли ча ли и на зи ва ли „кра љем илир
ске по е зи је“. По ти цао је из пле мић ке 
по ро ди це, шко ло вао се у род ном Ду
бров ни ку у ко јем је и про вео чи тав 
жи вот. На кон за вр шет ка шко ло ва ња 
оба вљао је раз не слу жбе, био је члан 
Ве ли ког ве ћа и два пу та кнез у Ко на в
ли ма, у пот пу но сти по све ћен жи во ту 
гра да и књи жев ном ра ду. Због мир не 
при ро де и по ву че ног жи во та су гра
ђа ни су му на де ну ли на ди мак Ма чи ца 
(мач ки ца). Књи жев ни рад за по чео је 
љу бав ним пе сма ма, али се по том, у ду ху 
ка то лич ке про ти вре фор ма ци је, по све
тио ре ли ги о зним те ма ма.

Нај зна чај ни ја де ла:  Су зе си на раз мет
но га (ре ли ги о зноре флек сив ни спев), 
Ду брав ка (па сто рал на дра ма), Осман 
(исто риј скоро ман тич ни еп, 1626).

чи јем си се за хва ли ла – чим се ди чиш

па ка – пак, доц ни је

без свр хе – без кра ја, свр шет ка

креп ке – чвр сте, стал не 

три јес – гром

став нос – стал ност

сви јем бје гу ћа – са свим не стал на
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са ти ру се са ма у се би
сил на цар ства и мо гу ћа.
Ко ло од сре ће уо ко ли
вр те ћи се не при ста је,
тко би го ри ето је до ли,
а тко до ли, го ри оста је.

Сад врх са бље кру на ви си,
сад врх кру не са бља па да,
сад на цар ство роб се уз ви си,
а тко цар би роб је са да.
Проз не сре ће сре ћа из но си,
из кр ви се кру на цр пе,
а они ки јех се бо је мно зи
страх од мно зи јех и они тр пе.
Од из дајствâ и од за сје да
огра ђе на је гла ва у ца ра,
а у час се зго да угле да
од кê не би па ме та ра.
О дје ви це чи сте и бла ге,
ке врх го ре слав не и све те
слат ком вла сти пје сни дра ге
сви јем пјев ôцим на ри че те,
на ре ци те сад и ме ни
ка ко ис точ ном ца ру мла ду
смрт ви те зи не сми ље ни
да ше у свом Ца ри гра ду.
Знам да би се от при је хти ло
да ја пје вам, ви ка же те,
ко се он ро ди срећ но и ми ло
ца ру Ах ме ту пр во ди је те,
и по смр ти оца сво га
с кê по мо ћи, с кê за сје де

врх при сто ља от ман ско га.
Му ста фа му дун до сје де;
кô ли се опет цар ско ми сто
Му ста фи оте, те ре у сла ви
на при сто ље оно исто
сул тан Осман цар се ста ви,
и он мла ђах ка ко па ка
же љан ста ри јех сла ву сре сти,
по ди же се на По ља ка
с мно гом си лом, с ма лом че сти.
Али да ти јем пје сни мо је
са сма ду ге не ис хо де,
са мо об јав ’те смр ти сво је
ху де узро ке, ту жне зго де!
Вла ди сла ве, по љач ко га
слав на кра ља слав ни си ну,
чим твâ пу ни сла ва мно га
све га сви је та ве ли чи ну,
на спје ва ња ова обра ти
ве ли чан ство ве дра че ла,
у ки јех ти иштем при ка за ти
не до бит на тво ја дје ла.
Кра ље ви ћу пле ме ни ти,
јур у смр ти ца ра Осма на
све мо гу ћом твôм до би ти
за мње ла је сва ка стра на.
Тим с мê тру бље да свит сли ша
сла ву тво ју свак час ве ћу,
ти свеђ дје луј дје ла ви ше,
а ја пјет их при стат не ћу.
Ијед на у ср цу успо ме на
ца ру Осма ну би је ше оста ла
да му је вој ска не бро је на
од по љач ке ру ке па ла,
и да зе мљом свом ве ли ком
од те га се ди гла сла ва,
гла сећ цар ски јем до бит ни ком
кра ље ви ћа Вла ди сла ва.

Из вор: Иван Гун ду лић, Осман, 
Су зе си на раз мет но га, Ду брав ка,

За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2001.

не при ста је – не пре ста је

дје ви це чи сте и бла ге – му зе; 
пе сник се обра ћа за штит ни ца
ма умет но сти

го ра слав на и све та – Пар нас, 
бр до на ко јем по грч кој ми то ло
ги ји бо ра ви Апо лон са му за ма

пјев ôцим – пе сни ци ма 

на ри че те – ка зу је те

ис точ ни цар – Осман 

ко – ка ко 

Му ста фа – Осма нов стриц ко
ји је крат ко вла дао, зба чен због 
сла бо ум но сти 

Осман II – сул тан ко ји је млад 
до шао на пре сто (1618) 

цар се ста ви – би по диг нут на 
пре сто 

сла ву сре сти – сла ву по сти ћи 

с ма лом че сти – с ма ло сре ће 

ти јем – због то га 

сво је – њи хо ве (тј. Осма но ве)

Вла ди слав – пољ ски кра ље
вић, син Си ги смун да; на пре сто 
је сту пио тек 1633. го ди не

Јулијус Козак, Битка код Хоћина, 1892. година
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ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d У првом певању, које има функцију експозиције, опажа се неколико це
лина. Шта песник апострофира почетним стиховима? Формулишите идеје 
изложене у првих тридесетах стихова које чине основну рефлексију спева. 

d У каквом су односу ове идеје са барокним схватањем живота? Којим 
су стилским средствима обликоване?

d Пронађите песниково обраћање музама. Како се назива овај класични 
епски поступак и одакле је наслеђен? Пронађите стихове у којима Гундулић 
именује тему и јунаке епа.

d Да ли је обрада савременог догађаја уобичајена у поетици епа (од 
Хоћинске битке писца дели свега неколико година)? Потражите историј
ске и националне разлоге који су га на то навели. Шта победа хришћана код 
Хоћина треба да наговести?

d Окарактеришите Османа и Владислава. На ком поступку писац гради 
ова два лика? Ко је главни јунак епа? Шта је код ових ликова типично за еп? 

d Испитајте особености стиха и риме у епу.

d Пре по знај те од ли ке ба рок ног сти ла у Гун ду ли ће вом де лу. Обра ти те 
па жњу на оби ље стил ских фи гу ра, до сет ки и по ре ђе ња. Из двој те нај леп
ше але го ри је, ме та фо ре, кон тра сте и па ра док се. 

d За па зи те сен тен це и афо ри стич ке ми сли. Про ко мен та ри ши те нај
леп ше ме ђу њи ма. 

d За што су Гундулића савременици на зва ли „кра љем илир ске по е зи је“? 
Упо ре ди те сим бо лич ност, ви ше знач ност и па те ти ку ба рок ног сти ла са 
склад ним, али че сто по јед но ста вље ним све том ре не сан се. 

Пје ва ње осмо
(од лом ци)

Јур је до шо Ка злараг а
к Сме де ре ву би је лу гра ду
за из на ћи кћер Љуб дра га,
Сун ча ни цу ли је пу и мла ду.
Сви је тла је ова дје вој чи ца
од ко ље на де спот ско га:
вид жу ђе ни и зе ни ца
сли је па стар ца, ћаћ ка сво га;
ки  се уну ка унук зо ве
Ђур ђа де спо та и Је ри не,
од ких име и сад сло ве
низ сло вин ске по кра ји не.

За све да су Тур ци ху ди
го спод ство му ста ро оте ли,
го спо ске се ка же ћу ди,
пле ме нит се дје лим ве ли.
Прут кра љев ски, ње кад ки  је
у ру ках му дје дим био,
ње му је са да штап на ки  је
те шку ста рос на сло нио.
Др жа ве оне гдје ње ка да
влас де спот ска сте ра ла се,
крат ка му је сад ли ва да
вр ху ко је ста до па се.
Стра жа му су пси узда ни,
крот ке ов це пук под ло жни
а па сти ри и го ра ни

Ка злар-аг а – чу вар ха ре ма, тра жи 
де вој ке за Осма нов ха рем

Љуб драг – ни је исто риј ски лик, унук 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа 

Сун ча ни ца – не ис то риј ски лик, 
кћер ка ста рог и сле пог Љуб дра га 

де спот Ђу рађ (Бран ко вић) –  по
след њи срп ски сред њо ве ков ни вла
дар (вла дао од 1427. до 1456) 

Је ри на – же на де спо та Ђур ђа, Гр
ки ња (Кан та ку зен), се стра по след
њег ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на, 
у на род ној тра ди ци ји по зна та као 
„про кле та Је ри на“

од ких име и сад сло ве – чи је је име 
и са да слав но

 за све – и по ред све га то га што 

прут кра љев ски – ми сли се на кра
љев ско же зло



360  |  Читанка за I разред гимназија и средњих стручних школа

при ја те љи нај у змно жни.
При про ста му је ку ћа ри ца
мра мор но га мје ште кра ма,
а рас ко шна свим ло жни ца
тра ва уве хла, су ха сла ма.
Ша то ри су из ве зе ни
зе ле но га ду бља ки тје;
је стој ска му је сат ме де ни,
во да и мли је ко слат ко пи тје;
а од зла та ча ше из бра не,
слат ке пи ће у ких сто је,
ру ке би је ле и сње жа не
ми ло сти ве кћер це сво је.
До бри ова ко ста рац тра је
нај по ко њих да на дио,
ки од два на ест си но ва је
че стит отац ње кад био.
Али ње му смрт не ми ла
кроз на мје ру ху ду и при ку
свих је убр зо по ло ми ла,
да не осу ши ли ца ви ку.
Тим је он са да остао ве ће
јак оп сје чен дуб у го ри,
ко му ви хор с пла хе сме ће
гра не скр ши и обо ри.
  ***
Од бу гар ских мла дос се ла
на игре се ку пи ове,
и љу ве на и ве се ла
сје диљ кам их ми лим зо ве.
Ли је пе дје вој ке и ги зда ве,
и се ља ни мла ди ш њи ма
на ње иду, и врх гла ве
свак од цви је тја ви је нац има.
У та нац се сви хи та ју,
сви за чи њу слат ке пје сни
и раз лич не игре игра ју
у по ко ју и у љу ве зни.
Врх ли ва де млад уз мла да
сје ди у цви је тју раз ли ко му
и ри јеч с ри је чим хи тро скла да
на ухо ша па том ови оно му.
На тје чу се сви па сти ри,
и ука зат сва ки ужи ва

да склад ни је ди пли сви ри
и да у сла ђи глас по пи ва.
За тје цат се још не та же
па сти ри це нај ми ли је
ка за чи ња пје сни дра же,
ка ли вјен чац љеп ше ви је.
Сје диљ ке ове ску пио би ше
ста рац Љуб драг на свом ста ну
је да ср це твр до од ви ше
од све кћер це оне га ну:
тер од мла дих, ких ус три ли
слав на ли пос ње ве ли ка,
ки го ди јој ту оми ли
и обе ре га вје ре ни ка.
  ***
Све нај лип ше гу бе име
прид уре сом ње уре са
јак прид сун цем ис точ ни ме
ја сне зви је зде од не бе са.
Чи сти злат ни прам од ко си
на вје триц је тих рас пле ла,
а од раз ли ка цви је тја но си
вјен чац вр ху ве дра че ла.
У по гле ду љу ве но му
раз блуд на јој сја да ни ца,
а у рај ском ли цу сво му
цап ти тра тор и ру жи ца.
На ус ти јех јој од ве се ља
ру ме на се ру са сми је;
ко пре ни ца сни је га бје ља
бје ље од сни је га пр си кри је.
Та ко она ми ло хо ди
и то ли ку свје тлос има
да у јед но ври ме из во ди
тан чац сту пом, дан очи ма.
Па че, ци је нић да је зо ра
што су очи ње љу ве не,
ру ме на се ру са отво ра
и раз ли ко цви је тје зе не.
Би је лим ру кам по ли ва ди
с дру гам га она брат по чи ње;
се ља ни се ди жу мла ди:
ко ло око ло њих за чи ње.
  

мра мор ни крам – мра мо р ни 
дво рац 

ло жњи ца – спа ва ћа со ба 

ду бља – хра сто ва 

је стој ска – хра на, је ло 

сат ме де ни – са ће ме да 

од бу гар ских мла дос се ла – 
омла ди на из па стир ских се ла 
око Сме де ре ва 

та же се – сми ру ју се 

све – ње го ве 

мла дих – мла ди ћа 

ње – ње зи на 

обе ре га – из бе ре га 

раз блуд на – рас ко шна

сво му – ње ну 

цап ти – цве та 

тра тор – вр ста цр ве ног цве ћа 

ру са – ру жа 

ко пре ни ца – ма лен вео 

сту пом – ко ра ком 
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***
Бу гар ки ње јур при ста ле
и пје ва ња би је ху дра га,
кад сме те игре све оста ле
сво јим до ша стјем Ка злараг а.
По кли иска свуд по гра ду
Сме де ре ву он за лу ду
Сун ча ни цу ли је пу и мла ду
ука за ти да му бу ду,
бр жи не го бр за стри је ла
ода тле се дру жбом ди је ли
бив ши чуо да се у се ла
Љуб драг отац ш њом при се ли.
Ту је на ђе у за ба ви
од ве се лих сје ди ља ка,
и у по гле ду њê об ја ви
тај час му се сун чја зра ка.
Па че би је ли јем да ном сва ну
цр ном аги ноћ но ли це
на ље по ту рај ску из бра ну
од сун ча не Сун ча ни це.
  ***
Кô чу ово цр нац, ски де
злат ну ма хра му иза па са,
Сун ча ни ци тер оти де
и у на чин ју благ при ка за,
ве лећ: „Твâ је сре ћа са да
и ве ли ка и че сти та:
ис точ ном си ца ру ла да,
о дје вој ко пле ме ни та!“
Сун ча ни ца та да свр ну
очи од сра ма и по ник ну,
и сву оста лу дру жбу цр ну
цр ни ха дум к се би вик ну.
Ну ш њим не хтећ да се ди ли
дје вој чи ца ча сна и ли је па,
угра би ју он по си ли
ис прид ску та ћаћ ка сли је па.
Отет би се мла да узе ла
стра шном црн цу ки  је хва та,
го лу би ца јак но би је ла
цр ном ор лу из но ка та.
Али Љуб драг, у сље пи лу

ту жни ста рац над све ине,
чув ши гра бит кћер цу ми лу,
ухи ти се за сје ди не,
и не уфа јућ да је об ра ни,
за у пи у глас пут жа ло сти:
„На ово ли ме, ја ох, до хра ни,
те шка и труд на мâ ста ро сти?
Да ли до ста, сре ћо ху да,
дје тињ ство отет мê не би ти,
и од де спо та слав них сву да
па сти рим нас учи ни ти,
и љу бље ним си но ви ма,
кâ би ше очи мо јих зе ни це,
да мој жи вот спра вљат има
и ко ли јеп ке и гроб ни це?
Ти ме са да са сма ова ко
сли је па стар ца још по ко си,
чим се мо је до бро сва ко,
ма је дих на кћер ца од но си.
О мâ кћер це! – Ни је је, ни је! –
Сун ча ни цо, кћер це мла да,
твој сун ча ни урес гди је?
Ја ох, тко ми те гра би са да?
Озо ви се, кћер це ми ла!
Виђ ко ја ме бо лес ци је па!
Ах, ко му си оста ви ла
ћаћ ка тво га, ста ра и сли је па?
За ово ли, смр ти при је ка,
глу ха ми се ва зда ка за,
мâ не срећ на ста рос не ка
мре с ху ђе га свеђ по ра за?
Мо ја сли је па ста рос ова
кâ ми у ли цу смрт свје до чи,
без го спо ства, без си но ва
и без дра зи јех, вај мех, очи,
и без те бе, слат ко уфа ње,
кћер це ми ла, у кôј ме ни
и си но ви су, и вла да ње,
и од очи вид жу ђе ни!“

Из вор: Иван Гун ду лић, Осман, Су зе си на 
раз мет но га, Ду брав ка, За вод за уџ бе ни ке, 

Бе о град, 2001.

бу гар ки ње – бу гар шти це, ста
ри је на род не еп ске пе сме 

при ста ле – пре ста ле 

по кли – по што 

при се ли – пре се ли

кô – кад 

ла да – же на, дра га, љу ба 

ха дум – ев нух, ушко пље ник

ди ли – оде ли 

по си ли – си лом 

узе ла – хте ла 

уфајућ – на дајући се
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ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d О чему Гундулић пева у осмом певању Османа? Шта представља ова 
романтична епизода у структури епа? Именујте значајне мотиве.

d У каквом су односу пасторалноидилични мотиви са мотивима от
мице и робовања?

d Анализирајте портрет Сунчанице као засебну целину. Уочите везе 
са народном лириком и дубровачким петраркистима у опису девојачке 
лепоте. Каквим се епитетима, поређењима и метафорама песник служи?

d Окарактеришите ликове чувара харема Казлараге и старца Љубдра
га. Анализирајте тужбалицу старца Љубдрага на крају одломка.

d Које ликове српске историје и епике песник помиње и како гледа на 
стару српску славу? Какав је положај српског народа под Турцима?

d Шта је све писцу Османа послужило као грађа? Размишљајте о одно
су историје и књижевности – шта је то књижевности дозвољено, а исто
рији не?

d Гундулић је највећи барокни песник словенског југа. Истражите осо
бине стила епохе у наведеним одломцима. Посебну пажњу обратите на 
контрасте, хиперболе, градације, парадоксе и бројне звучне језичкостил
ске ефекте. Испитајте утицај народне епике на Гундулићев стил (у тону, 
лексици, ликовима и карактеристичном духу дела).

ТРЕ БА ЗНА ТИ И ОВО

Гун ду ли ће во ро до љу бље има ло је не ко ли ко ступ ње ва. Об у хва та ло је, 
пре све га, ду бо ко осе ћа ње љу ба ви пре ма Ду бров ни ку, за тим пре ма бли
ским ју жно сло вен ским про сто ри ма и, нај зад, пре ма Сло ве ни ма уоп ште. 
У по ве сти Ју жних Сло ве на за Гун ду ли ћа је нај ва жни ја срп ска исто ри ја, 
је ди но је њу пред ста вио ши ро ко и са ро до љу би вим на дах ну ћем (об у хва
тио је вла да ви ну Не ма њи ћа, Ла за ра и Ђур ђа Бран ко ви ћа, опе вао Мар ка 
Кра ље ви ћа, под виг Оби ли ћев на Ко со ву и др.). 

Исто риј ска рад ња у Осма ну ис пре пле те на је ро ман тич ним епи зо да ма 
(о Со ко ли ци, Кру но сла ви, Сун ча ни ци), пре те жно љу бав ним при ча ма, ко је 
су, пре ма по е ти ци еп ског пе сни штва, има ле за да так да озбиљ ну ма те ри ју 
епа учи не за бав ном и при влач ном... Пе снич ки је зик епа из ра зи то је бо
гат. Ка рак те ри ше га оби ље стил ских фи гу ра, ду хо ви тих до сет ки, мно штво 
сен тен ци и по сло ви ца, алу зи ја на ан тич ке ми то ло шке при че и лич но сти. 
Ка рак те ри сти чан тон пе снич ком из ра зу да вао је реч ник еп ске на род не 
пе сме, ко ји је већ одав но ушао у је зик пи са не књи жев но сти. Ути цај на род
не по е зи је ни је обо га тио са мо Гун ду ли ћев из раз, он се осе ћао у ли ко ви ма, 
њи хо вим мно гим цр та ма и ду ху це ло га епа.

(Зла та Бо јо вић, Осман Џи ва Гун ду ли ћа)

Апо стр о фа – стил ска фи гу ра ди
рект ног обра ћа ња не чем не жи вом, 
од сут ном или ап стракт ном (Бо гу, 
мр твој дра гој, од сут ном при ја те љу, 
но ћи, сун цу). Да та увек у во ка ти
ву, ис ти че бли скост са пред ме том 
обра ћа ња („О, Ср би јо, ме ђу шљи ва
ма...“ – Оскар Да ви чо).

Ок си мо рон – син так сич ко по ве
зи ва ње пој мо ва су прот ног или на
гла ше но раз ли чи тог зна че ња, нај
че шће у об ли ку син таг ме са чи ње не 
од име ни це и атри бу та. Сре ће се у 
ра зним епо ха ма, али је по себ но зна
ча јан за ба рок. Ова кви спо је ви, при
вид но не схва тљи ви и бе сми сле ни, 
че сто осли ка ва ју сло же на ста ња и 
ира ци о нал не за но се (ле де на ва тра, 
жи ви леш, скром на рас кош).

Па ра докс – фи гу ра ко јом се из ра
жа ва нео че ки ва на ми сао, су прот на 
ло ги ци, нај че шће у ви ду про тив реч
ног за кључ ка ко ји от кри ва ду бљи 
сми сао (Со крат: „Знам да ни шта не 
знам.“ Па шић: „Спа са нам не ма, про
па сти не мо же мо.“). За раз ли ку од 
ок си мо ро на не ја вља се као син таг
ма, већ на ни воу ре че ни це.

Ан ти те за (кон траст) – вр ста по
ре ђе ња, по су прот но сти, ка да се 
раз ли ка пој мо ва до ве де них у ве зу 
за о штри до кон тра ста („Ја бо си љак 
се јем, ме ни пе лен ни че.“; „Ко ви со
ко ле ти, ни ско па да.“). Ја вља се и на 
ни воу ве ћих це ли на и раз ли чи тих 
еле ме на та струк ту ре де ла.

ПОЈМОВНИК



УТВРЂУЈЕМО ПОЗНАТО И УСВАЈАМО НОВО ГРАДИВО

Иван Џиво Гундулић је најбољи представник дубровачког барока, чије 
дело носи све значајне одлике епохе. Његово најзначајније дело, историј-
ско-романтични спев Осман, представља синтезу пишчевих мисли о чо-
веку, историји, свету. Еп се отвара алегоријом о колу среће, у којој се раз-
вија древна мисао о променљивости људске среће и свеопштој 
непостојаности човека и света. Та је истина једна од кључних идеја барок-
ног доживљаја света, па је као таква неминовно постала и велика тема ба-
рокне књижевности. Гундулић, у духу барока, истиче бесмисленост 
људске охолости и таштине, јер су све људско и човек сам пропадљиви и 
пролазни, а путеви среће и живота су променљиви и неиспитани. Свет је 
место сталних мена. Судбине појединаца, народа, држава и царстава 
састоје се из сталне смене успона и падова. 
Ове барокне идеје, пре свега кључну идеју – да охолост мора бити кажње-
на као највећи грех – Гундулић је у епу повезао са судбином младог султа-
на Османа, моћног освајача, који се у једном моменту нашао на врху кола 
среће, а потом је страдао од руке свога роба. Зла коб охолог турског султа-
на само је потврда и разрада кључне барокне рефлексије. 
Песнички језик епа открива изразито барокну природу дела. Карактери-
ше га обиље стилских фигура, духовитих досетки, мноштво сентенци и 
пословица, алузија на античке митолошке приче и личности. Карактери-
стичан тон песничком изразу дао је речник епске народне песме, који је 
већ одавно ушао у језик писане књижевности. Утицај народне поезије 
обогатио је Гундулићев израз, он је присутан у ликовима, многим њихо-
вим цртама и у духу целога епа.


