
 

 

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ се зове народна, не само зато што ју је 

стварао народ, већ и због тога што изражава – саопштава како је живео 

народ, шта га је све кроз живот пратило, о чему је размишљао, чега се 

плашио, шта је волео, због чега је туговао, али и шта га је увесељавало. 

Народна књижевност се дели на: прозу и поезију. 

 

У ШАЉИВИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА И  ПРИЧАМА описани су 

догађаји у животу људи са веселе и шаљиве стране. Теме ових прича и 

песама су шала и подсмех на рачун невештих, плашљиваца, занимања, 

незнања... Циљ им је не само да насмеју и орасположе, већ и да поуче. 
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