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ПУТОПИСНА ПРОЗА МАНОЈЛА ЂОРЂЕВИЋА ПРИЗРЕНЦА** 
 
Сажетак: Путописна проза била је неодвојив део стваралаштва пи-

саца у другој половини 19. века. Занимљиво је, у том смислу, остварење 

„Ситнице и крупнице с пута од Загреба до Сомбора― писца Манојла Ђорђе-
вића Призренца, чијим делом и почиње тзв. нова књижевност на Косову и 

Метохији. Путопис говори о путовању групе српских новинара из Загреба на 
изложбу у Пешту и Сомбор. Аутор описује места и људе са којима се среће, 

бележећи верно и документарно сваку појединост. Често атмосфера на пу-

ту прима авантуристичку и хумористичку ноту, чиме се добија на драма-
тици саме радње, што обогаћује класичан путопис. „Ситнице и крупнице с 

пута од Загреба до Сомбора― Манојло Ђорђевић објавио је у Загребу 1885. 

године, „сопственом накладом―. 
 

Кључне речи: Манојлo Ђорђевић Призренaц, путописна проза, Косо-
во и Метохија, документарна проза, друга половина 19. века. 

 

 

Почев од најранијих средњевековних записа па до најсавреме-

нијих и аутора и текстова, путописи су имали и имају значајно место у 

биографском, фактографском, етнолошком, историјском, социолош-

ком, психолошком и другом виду у тумачењу света. Путописна проза 

није редак случај у нашој књижевности. Неки су аутори достигли врху-

нац баш у овом жанру. У путопису занимљива је улога наратора који 

путовање узима као слику коју дене у склоп своје нарације, приче, и се-

                                                 
* Рад је рађен у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев. 
број 178028) који је одoбрило и финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 
** Једна од најранијих биографских бележака о Призренцу је она коју је написао значајан књи-
жевник и културни радник из Чешке Јозеф Зденек Раушар. По њој се Манојло Ђорђевић Приз-
ренац родио 3. јануара 1851. године у Призрену, у Старој Србији. Када му је било пет година 
одлази у Београд (родитељи су били присиљени, прим. С.Д.). Путовао је по Европи, Русији и 
Балкану, а био је и уредник у Загребу. У младости је писао и објављивао песме. Објављивао их 
је по разним српским и чешким часописима, међу којима су: Јавор, Млада Србадија, Отаџбина, 
Словенски свет, Панчевац, Световид, Босанска вила, Виенац, и др. Већим делом писао је припо-
ветке, и има их у великом броју. Стварао је и у драмској литератури, где је имао добре успехе. У 
прози је пренео оштар, слободнији дух.  
Осим значајног броја приповедака и песама, књига мемоарске, новинарске и историјске прозе и 
путописа, Призренац је написао драме: Слободарку, Отровницу (Љубав и сујета) и Јасмину и 
Ирену, Златну гривну. Објавио је више позоришних критика о делима славних људи Европе. Је-
дан је од оснивача Књижевно-уметничке заједнице (са Миланом Ђ. Милићевићем, Љубомиром 
Ковачевићем, Љубомиром Јовановићем, Хаимом Давичом, Илијом Вукићевићем, Ристом Ода-
вићем и Симом Матавуљом), претече Друштва књижевника Србије и друштва новинара Србије. 
Умро је у Београду, 1896. године.  
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рије заплета, пратећи релацију од прве до последње тачке. Бележење са 

пута био је омиљен изазов многобројних писаца 19. века. Душан Ива-

нић каже да се у периоду друге половине 19. века често у поднаслови-

ма, а и у насловима тако писало: с пута, путничка или путописна при-

поветка. „Познато је―, пише Иванић, „да је путовање један од најстари-

јих и најраспрострањенијих заплета и да се налази у основи централних 

дјела људске културе. Тако је и старија српска књижевност великим 

дијелом путописно-путничка, као што је и усмена књижевност, и при-

повијетка и јуначка пјесма, супстанцијално-развијање збивања на путу― 

(Иванић, 1976: 265).  

Све оно што се на путу доживи, осети и види, омогућава литерар-

ном јунаку да, дескрипцијом и нарацијом, искаже основну тенденцију – 

учини занимљивим виђено. Увек су непознати крајеви, људи и догађања 

интересовали читалачку публику. Обично су путописи објективнија ли-

терарна штива, те је тако и жанровска самосталност ове врсте занимљи-

ва. Драгоцено је, у том смислу, дело Ситнице и крупнице с пута од За-

греба до Сомбора Манојла Ђорђевића Призренца1, јер говори о самом 

писцу и тадашњем стању у Србији и код њених суседа. Настало са пута 

од Загреба до Сомбора, дело је објављено у Загребу 1885. године* „соп-

ственом накладом―. Посвећено је Сими Бикару, представнику родољуби-

вих и гостољубивих Срба – Сомбораца. Призренац се овде потписује 

псеудонимом ИКСИОН, а дозвољава српској публици да купи, чита, раз-

мишља и да се смеје. Стотинак страна ове књиге говоре о не баш скром-

ној жељи да разгледницу са пута опише укратко. Иако се ограђује због 

„скромног умног рада―, књига доноси низ значајних података из обичаја 

и културног живота Срба – Сомбораца, о менталитету Срба, ма где да су. 

Књига доноси и друге историографске драгоцености.  

Путовање групе српских новинара из Загреба на изложбу у Пе-

шту и Сомбор, где се одржава сабор културних радника, Срба, описано 

је детаљно. Призренац, говорећи о местима и људима, путовање обога-

ћује авантуристичким и хумористичким појединостима. И поред вели-

ког труда да нам дочара свет око себе, најзначајнија је слика коју је сам 

писац дао о себи, што директно, што посредно. Још са првим страница-

ма овог дневничког записа, суочени смо са тешким стањем аутора. По-

тенцирајући да за путовање треба најпре имати новаца и, у првом реду, 

јака и здрава плућа, видимо да то што је најпотребније Призренац није 

имао. „Када сам се крећао из Загреба―, каже писац, „ја сам озбиљно ми-

                                                 
1 Опширније о овоме у књизи: Денић, С. (2003). Књижевно дело Манојла Ђорђевића При-

зренца. Приштина/Лепосавић: Институт за српску културу; Београд: НИЈП „Панорама―; 

Косовска Митровица: Филозофски факултет. 
* Књига има место и годину издања, чиме се одбацују поједина претходна истраживања и 

тумачења да је књига без ових података. Фотокопијом насловне стране на крају текста то 

потврђујемо.  
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слио да напишем – тестамент. И таман да пошљем по адвоката, кад се 

сјетих, да управо немам шта да тестирам, осим мојих – дугова― (Сит-

нице и крупнице са пута од Загреба до Сомбора, 1885: 2).  

Атмосфера одише непосредношћу, аутентичношћу и жељом да 

се на најбољи начин опише и труцкање и дружење, и све оно што је са-

ставни део дугог пута. Аутентичним језиком и духовитошћу читаоци се 

упознају са Жакањом, Кањижом, Пештом и Будимом, као, на крају, са 

Сомбором. „Така ... така ... так - так ... труц ... труц певали су вагони, а 

ми одскакивасмо са наших седишта као лопте. (...) Можете да мислите 

како нам је играло пред очима― (Исто: 3). Све то човек издржи, каже 

аутор, јер је сама по себи несрећа бити српски новинар. Ту почиње сли-

ка о писцу кога у Загребу, а и не само у Загребу, знају као, како каже, 

„неотесанца― и простака. Зашто? „Све само за то, што се моја мален-

кост усуђује да по некад не поздрави сваког ко прође или кога сретне; 

или што немам ни мало воље да се сваком из бијела свијета представим 

с поклоном. (...) Имао сам срећу или несрећу – како хоћете – да ради 

тога долазим у неприлику и према мојим искреним личним пријатељи-

ма― (Исто: 8). Ту се писац, готово неочекивано, бави собом, износећи 

свој портрет, са извесном дозом ироније. Он каже: „Моја маленкост, 

није баш маленкост, доста сам повисок, (нико ме није до сад оклеветао 

да сам – лијеп!) дугог лица, испалих јабучица, смеђег лица и очију; сла-

бих обрва, смеђе, више дугуљасте, зарасле браде. Уосталом сам мале-

розан до крајности, – не помаже ми ни што спавам са отвореним очима, 

– ни да видим, а камо ли да ухватим срећу! А иначе сам новинар у пен-

зији, која се састоји у – дуговима, које још нисам могао да платим (при-

лична свота)― (Исто: 8).  

Када ово пише, Манојло Ђорђевић има 34 године. Рекло би се, у 

цвету је младости. А већ се потписивао као стари новинар. Откуда ова-

ква и оволика физичка слабост и духовни очај код овог младог човека? 

То говори да се није снашао у срединама у којима је био стално у су-

протностима и сукобима, увређен и одбачен. Иако хришћански устро-

јен, Призренац се није овог очаја ослободио до краја живота. А и смрт 

је, чини се, дозвао пре времена. Страдања и неспоразуми са којима се 

сусретао плод су његовог карактера, а и друштвеног стања. Без циља, 

он, од безазленог вербалног сукоба улази у новинарско или литерарно 

реаговање, до тамница по белом свету, истерујући правду коју је само 

он знао. Као Чајлд Харолд, и као Бајрон, којекуда по земљама, дајући 

себе немилостиво. У овом путопису либи се да пише о Будимпешти, да 

не би поново направио некакву политичку грешку, па каже: „Ајак, моји 

драги; доста сам ја имао неприлика због политике, хоћу већ једном да у 

миру и љубави једем со и хлеб― (Исто: 13).  
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Његова мисао да је „сама по себи много већа несрећа бити срп-

ски новинар, но нека друга несрећа―, разоткрива многе разлоге неспо-

разума. Од личног, за који се увек и на првом месту везујемо, до дру-

штвеног, боље рећи државног и државничког. Бити српски новинар у 

Загребу, Призренац каже да је идентично бити осуђеник, бити јеретик, 

бити човек другог реда. Није поштедио критиковања себе и свога наро-

да, јер, како пише, све се мења, „само је српска нехат трајна. Она нехат 

која је опустила пет Ст. Андрејских цркава; она нехат, која учини да 

данас нема скоро ни трага од негдашњих српских пештанских „велико-

купаца―, који некад створише у Пешти жижу народне просвјете „Мати-

цу српску―. Што су стари прости дједи и очеви стекли, то су модерни 

синчићи распућкали ...― (Исто: 16).  

То се десило и са другим културно-историјским споменицима по 

Мађарској, а Сава Текелија, први српски доктор права, оснивач Текели-

јанума – одређене врсте лицеја за Српчад, чијој је породици и потомству, 

најпре оцу, пуковнику, сам цар Јосиф I доделио племићку титулу 1706. 

године, нема ни споменика. Ђорђевић завршава овај део молитвом: „О 

блажена сени српског добротвора, помоли се пред престолом Свеви-

шњега, да спасе овај наш јадни народ – не од пропасти јер га његова 

племенитост и дурашност од тога чува, но да га спасе од рођених не-

благодарних синова!― (Исто: 16). Када су у питању овакве крупне твари 

и теме, као што је национална прошлост и национални опстанак, ту ша-

ле нема, каже Призренац. 

У првом делу путопис се одликује лежерном и опуштеном ат-

мосфером. Доминантно је ведро расположење дружине. Афористич-

ност језика и духовитост види се најпре у Марковом хумору који каже 

да „батина говори све језике―, да није никаква мајсторија погодити не-

кога у главу; мајсторија је погодити га у џеп „који се сцвркнуо тако, да 

га кредитори ни кроз микроскоп не могу наћи―.  

Изложбу на којој су предмети из Хрватске, Славоније, Крајине 

и Срема, аутор детаљно описује. Карактеристика је разноврсност пред-

мета од којих су многи и лепи и корисни, нарочито „красни ћилимови, 

везови, плетива―, из Срема и Славоније. „Над фрушкогорским светиња-

ма нема Србина који се не би заплакао―, пише Призренац. Ту је „круна 

деспота Ђурђа, јеванђеље и стихири, украшени златом, сребром и бисе-

рима―. Слична осећања и слике износи Тихомир Остојић у Стражило-

ву, 1885. године, пишући поводом исте изложбе заната и кућне радино-

сти у Пешти: „За разбојем седи млада у златној капији и тка ћилим. 

Мало подаље од ње стоји гајдаш, млад момак у диштриктском оделу... 

Песма и ручни рад – две најлепше црте, што красе Србина! Весеље и 

збиља; идеалност и реалност како се грле у српском животу. Како пе-

сма и игра сладе животну збиљу― (Стражилово, 1885: 872).  
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Поред детаљних описа, занимљиве су мале приче, сличице из 

живота, из догађаја на путу, поготово где је главни јунак Марко. Писац 

је фасциниран довитљивошћу и забављачким мајсторијама сапутника и 

јунака пута, Марка, што је и условило да му дâ оволико простора. 
Оно што брзо запада у очи, јесте видна носталгија и усхићење 

атмосфером у Сомбору, на Видовдан. Призренац описује значајне госте 
који су уприличили ту националну скупштину 1885. године у Сомбору, 
почев од Јована Суботића, Симе Бикара, Мите Поповића, Ника Грујића 
– Огњана, Мише Димитријевића, до Јована Јовановића Змаја и других 
угледних Срба. Једном речју, каже писац, Сомбор је о Видовдану те го-
дине био права изложба братства и пријатељства.  

Прича коју Призренац користи као илустрацију о нашем народу 

нема неку позитивну поруку. У њој каже: „Кад је бог створио свијет, он 

је скупио представнике свију народа, па је питао шта који жели, те да 

му удели. Млечићи рекли – море, Грци – трговину ... И тако даље, сва-

ки је тражио зашто је који био, – и добио. Дошао је ред на Србе. А што 

ће те ви – упита их Господ. Е, Господе, ми се још нијесмо договорили. – 

И до сад још се договарају – па никако краја...― (Ситнице и крупнице са 

пута од Загреба до Сомбора, 1885: 80). То, како писац каже, није слу-

чај са овим скупом у Сомбору, где је искрени братски збор.  

И опет, видан је очигледни страх од политике, која је „анатеми-

сана―, као што је и очигледно интересовање за народни живот. Са вели-

ком љубави пише о деци, истичући да се деца васпитавају тако да не 

буду ничија раја, како каже песма Почетак буне против дахија, већ 

људи „свијестни свог достојанства, имена и народа―. За такве се вред-

ности, каже Призренац, највише побринуо наш чика Јова. 
Следи занимљив монолог из којег се може створити вернија 

слика о Призренцу. „Ја нијесам познавао Змаја из млађих година, – и 
право да вам кажем мени је мило што га нијесам познавао из доба мла-
дићке занешености, лаковјерности, када је мислио да је цијео свијет – 
пјесма и весеље ...Ја сам га са слашћу читао и стварао његову претставу 
у пјесми; – а пјесма је живот изнад овог нашег обичног земаљског жи-
вота – страсти, нерасудности и свију осталих људских мана, које су ка-
дре да засјене све врлине. Ја сам то у мом мучном животу и скоро два-
десетогодишњој борби са животом познао, стекао сам, горких искуства 
и разувјерења; – било је часова у мом животу, а то није давно, када сам 
уздахнуо што не имам бар толико форинти, за колико бих могао да ку-
пим револвер, па да се убијем... И још се и данас борим са животом, – 
са самим собом, са идеалима и стварним одношајима... Па сам дошао 
до закључка: да никад не судим и не осуђујем људе. Јер ми смо за нашу 
несрећу, већ дотле дошли, – да не можете наћи три човјека, који би о 
четвртом подједнако судили ... То је жалостна истина, – а још жалост-
нији знак опадања карактерности, – особито код интелигенције. Тако је 
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било и код старих народа. – Ми данас лицемјерно преврћемо очима: ка-
ко су прије хиљаду осамстотина и толико година могли бити и такови 
људи, да своме учитељу кличу „осана―, – а одма послије три дана, ти 
исти људи да траже: „распните га!― А да се у данашњем друштву поја-
ви, – зар би боље прошао?! 

Тако је то, – и на жалост није другајаче. До таквог закључка мо-
ра доспјети сваки, који жели племенито, – а понајприје пјесник. 

И наш Змај, био је дошао до тог увјерења, – баш кад сам га лич-
но познао – већ просједелог, погледа суморна, мисли растрешених, као 
да се и сам чудио, да још живи у овом свијету! И он се збиља чинио, 
као да је престао да живи за људе, – а одпочео да живи за – српску ђе-
цу!― (Исто: 83-84).  

Призренац детаљно описује први сусрет са Јованом Јованови-
ћем Змајем у писарници српског народног позоришта у Београду, где 
му је донео рукопис Слободарке. Говорећи о Змају као песничком гени-
ју, он каже да је наишао на разумевање и пријатељство. „Бог вас пожи-
вјео!― – потапшао га је Змај по рамену. „Само тако радите даље, па се 
не бојте (...) Ја сам ваш пријатељ! (...) Будућност је ваша. Мени се учи-
ни, да му се очи засузише ... – И ја ћу да радим за будућност – за нашу 
ђецу, – да не буду тако покварени као што су данашњи људи― (Исто: 
86). Ово на крају пре су речи самог Призренца но Змаја. Сомборска де-
ца припремила су величанствен пријем свом чика Јови који са радошћу 
говори да „што год је ситније, то је чика Јови у толико крупније―, ука-
зујући на неизмерну љубав коју је према деци имао.  

Химночни поздрав сомборске деце био је пун љубави. То се ви-
ди из стихова:  

 

„Ми чекасмо данас сутра 
Једанајсти Невен број,  
Али данас од изјутра,  
Разлеже се гласак, ој! 
 

Место листа броја нова, 
Гле ненадне нама среће! 
Дошо деци чика Јова! 
Дед радости од те веће― (Исто: 88).  
        

Призренац каже да има много оних који су силнији, моћнији, 
богатији, који имају и власти и славе и богатства, али би скромном срп-
ском песнику чика Јови завидели на оваквом пријему, оваквом пошто-
вању и љубави. Негдашњи Змај „пођетињио―, како мисле неки, а При-
зренац пише да би било лепе среће да наша интелигенција тако поде-
тињи, као што је, нажалост, огромна већина те наше интелигенције по-
дивљала. Такође, он живо описује вече када су Сомборци приредили 
богат програм, у којем је, после Српске молитве, песник Мита Поповић 
поздравио госте здравицом. 
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„Добро нам дошли! Здраво, весело,  

Честита браћо с‘ десна и с‘ лева 

Из свију наших лепих крајева.― 

(...) Како нас не би радост носила,  

Кад вас видимо да сте сви прегли, 

У нашем малом гњезду се слегли ...― 

Том приликом изведене су композиције Јована Пачуа, значајног 
композитора, а и низ других рецитаторских, певачких и глумачких нумера.  

Са огромном љубављу и залагањем, Сомбор је дочекао велики 
број гостију са свих српских страна и осталих крајева где Срба има. У 
опису идилично делује дан на свесрпском сабору у Сомбору. Причање 
се наставља о дому и домаћину, газда Ђоки, код кога су смештени, о 
богатству, салашу и имању овог угледног Сомборца и његовом познан-
ству са Лазом Костићем. У његовим вртовима, каже Призренац, расте и 
цвета 131 врста ружа, 118 врста грожђа, 180 различитих воћака, а свако 
има своју таблицу и број ... На крају путописа дат је запис о Сомбору, 
демографски, економски, социолошки, са детаљним пописом вртова, 
школа, цркава, читаоница, занатлијских задруга, штампарија и листова, 
певачког друштва, штедионица и банака... Та слика говори о Сомбору 
као развијеном економском и културном српском граду, а о Сомборци-
ма као о ревносним и пријатним људима, чију су „срдачност, отворе-
ност и љубав према општој народној ствари― понели сви који су те го-
дине на Видовдан били у њему.  

Брига за „народну ствар― код Призренца је на првом месту, а њу 
ће, осим у својим чисто литерарним делима, исказивати и у књигама, 
као што су: Може ли се помоћи нашем народу у Старој Србији и За 
краља и отаџбину. Често се ту народна брига приказује са романтичар-
ским заносом. Чини се као да је тај вапај код њега пренет још од Косо-
ва, не само од оног Косова које је он напустио као дете, већ од косов-
ског усуда, од свевременог Косова, као свевременог страдања.  

Путописом Ситнице и крупнице... М. Ђ. Призренац романескно 
прати догађаје од Загреба до Сомбора, али дубље: дајући опис ликова и 
ситуација даје, притом, лични став, не само као посматрач већ и актер. 
Тиме је путопис као књижевни жанр преображен.  

У Речнику књижевних термина за путописну књижевност се ка-
же да је „значајна како са литерарног тако и са културно-историјског 
становишта, она делује дидактичко-педагошки тиме што преноси гео-
графска знања, што учи како се посматрају људи, па и невезаним низа-
њем хумористичких и сатиричних запажања. Дајући предност излага-
њу у првом лицу (...) путописна књижевност отвара пут субјективном 
виђењу света― (Речник књижевних термина, 1985: 623).  

Путопис је, дакле, специфична књижевна форма, и има јаку тра-
дицију и у новијој српској књижевности. „У многим моментима књи-
жевни текст у њему―, пише Марко Недић, „у обавезној прозној форми, 
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представљао је граничну линију између прозног и поетског изражава-
ња, са наглашенијим елементима основне литерарне преокупације свог 
творца. (...) Стварност је у таквим делима постајала нужан литерарни 
претекст, на основу којега је изграђивана јединствена уметничка визија 
света, више емоционална, субјективна и уопштена него конкретна и ра-
ционална― (Недић, 1988: 235-236). Говорећи о путописној прози Григо-
рија Божовића, Јордан Ристић наводи да најбољи примери путописне 
прозе, блиски су сажетом и мотивски богатом приповедању. „Писац 
је уобличио једну нову путописну географију, пуну народских садржаја 
и елемената који се опиру туђинском наслеђу и модерним утицајем― 
(Божовић, 1988: 11). Призренац је, описујући експонате на изложби у 
Пешти, био истински обрадован сваком националном шаром на везу. 
Када и нема неку другу поруку осим етнографске и уметничке, оваква 
врста детаља чини дело занимљивијим и богатијим. 

Ситнице и крупнице с пута од Загреба до Сомбора потврђују 
основне теоријске тезе о путопису: то је лабава структура, као што је 
путопис близак журналистици. У њему је авантуризам нужан, а умеће 
приповедања очигледно. Писан јекавским изговором (израз ауторовог 
живота у Загребу тих година), са живим илустрацијама кроз анегдоте и 
легенде, епским казивањем, оставља утисак да је велика снага унета у 
њега, а и љубав којом одише је, такође, љубав коју Призренац носи, на 
првом месту, за национални интерес. Таква обележја овом делу дају на-
рочит значај.  

Путописна проза је значајно сведочанство стања у општој гео-
културној слици света око нас, а такође је и сведочанство нашег уну-
трашњег света, идеја и идеала који се укрштају са виђеним и доживље-
ним на путу. Да је тако, сведочи ово дело које, осим описа и стања у 
историји и култури народа тога доба, даје стање унутрашњег хода (пу-
товања) аутора, хода кроз сопствени доживљај и сопствену креацију. 
Значајно је, између осталог, то што је Призренац баш у једном оваквом 
делу, које је на граници између књижевног и новинарског текста, дао 
дефиницију своје аутопоетике. И то, иако из тзв. споредног дела, улази 
у антологијску вредност због манифестности пишчеве поетике. Као да 
се у једном тренутку „отело― Призренцу у књизи Ситнице и крупни-
це..., те је овако, као истински теоретичар, проговорио о начелу песни-
ка и песништва. „А пјесма је живот изнад овог нашег обичног земаљ-
ског живота – страсти, нерасудности и свију осталих мана које су кадре 
да засјене све врлине― (Ситнице и крупнице са пута од Загреба до 
Сомбора, 1885: 83). Пјесма је живот изнад овог нашег обичног је, из-
гледа, оно уточиште које је Призренац једино имао, оно прибежиште и 
склониште где се само творачки могу засенити све туге и све сузе. И 
врлине, које, што се тиче Призренца, красе унутрашње песникове пори-
ве. Велики тумачи и творци великих дефиниција о правој поезији не 
траже од поезије ништа друго, но да буде „живот изнад овог нашег 
обичног―.  
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„Узлетање― или измештање песниковог бића кроз песму карак-
теристика је романтичара и свих претходних и потоњих певача. При-
зренац је један од њих. 

Карактеристика његове поезије (а не треба изоставити ни друга 
његова дела, па ни овај путопис) огледа се у песниковој субјективности 
и неописивој тежњи за јединством и националним ослобођењем. 

Манојло Ђорђевић Призренац је за релативно кратак живот (45 
година) оставио обимно дело. Његово дело није изражено само у пе-
сми, приповеци и драми, већ и у оваквој форми путописне и мемоарске 
прозе. Остао је као једна од најактивнијих културних личности послед-
њих деценија 19. века. Иако се за њега везује настанак новије српске 
књижевности на Косову и Метохији (живео на КиМ-у само до своје пе-
те године), он је књижевне границе проширио. Место му је у матичном 
кругу писаца, и када је у питању књижевноисторијски и културолошки 
моменат у Србији у другој половини 19. века. 

Призренац је још ретко епски човек у том књижевном племену. 
Да није био само пасивни заљубљеник у националну историју и косов-
ски мит потврђује његово стваралаштво, чиме се употпуњује књижевна 
сцена Косова и Метохије, и као посебан, и као јединствен део српске 
књижевности и културе. 
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TRAVEL WRITINGS OF MANOJLO DJORDJEVIC PRIZRENAC 
 

Summary: Travel writings were an inseparable part of the creation of 
writers in the second half of the 19

th
 century. The work ―Small and Big Things on 

the Road from Zagreb to Sombor‖ is interesting in that sense, and was written by 
the author Manojlo Djordjevic Prizrenac, with whom so-called new literature in 
Kosovo and Metohija begins. The work is about a journey of a group of Serbian 
journalists from Zagreb to see an exhibition in Budapest and Sombor. The author 
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describes the places and people he meets, carefully making a note of every detail in 
a documentary fashion. The atmosphere on the road often becomes adventurous 
and humoristic, which adds to the dramatic quality of the plot, thus enriching the 
travel writing. Manojlo Djordjevic published ―Small and Big Things on the Road 
from Zagreb to Sombor‖ on his own in Zagreb in 1885. 
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