
,,Тврд је орах воћка чудновата... " 

                                                         (П.П.Његош) 

    ,,Горски вјенац" је посебан еп препун мудрих речи које нам говоре о непролазним 

људским вредностима. Али те речи нису изговорили ни мудраци, ни високообразовани 

научници и филозофи, већ обични људи који су покушавали да реше један велики 

проблем. Његош је свима, а посебно младим читаоцима, хтео да каже да треба учити од 

људи који су прошли сито и решето јер млада и неискусна душа не зна шта је у животу 

чека. Ја бих сваки стих из епа посебно коментарисао, јер сваки стих носи хиљаду поука. 

Али један стих је на мене оставио највећи утисак. Стих: ,,Тврд је орах воћка чудновата, не 

сломи га, ал
'
 зубе поломи" живи је доказ да је језик највеће оружје. Није важно где се човек 

налази на друштвеној лествици, он мора да схвати да је пред Богом и у природи само 

обичан човек. Када хоћеш да се покажеш у животу, треба да се спустиш, јер ако сувише 

полетиш, може да се деси да будеш увређен и понижен. Али ако ти се тако нешто деси, не 

осећај неуспех. Неуспех и пораз су два различита појма. Поражени су они који не остваре 

своје жеље, а неуспешни су они којима пораз не даје снагу да наставе да се боре за своје 

циљеве. Не слажем се са Селим-везиром да су јачи увек непобедиви. Непобедиви су само 

они који се никада нису борили. Ако неко не може да изгуби, зашто би се борио за своје 

циљеве. Подржавам владику Данила и све оно што је рекао. Свиђа ми се то што је дао 

храброст и самопоуздање својим кнезовима и сердарима.  

Кад читамо неки еп, увек треба да обратимо пажњу на мисао, а не на историјске чињенице, 

јер само тако ћемо схватити поуке које он доноси. 

Срђан Ранђеловић 8б 

Основна школа при Математичкој гимназији 

Краљице Наталије 37 

11000 Београд 

професорка: Анђелка Петровић 

мејл адреса: andjelka.petrovic@mg.edu.rs 

бр. тел. 062 76 03 04 

 

mailto:andjelka.petrovic@mg.edu.rs

