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СAТИРИЧНИ  EЛEМEНТИ  У  ГУЛИВEРOВИМ  ПУТOВAЊИМA 
 
 
 

“… где  дивљи  гнев  неће  моћи  да  му  раздире  срце… ” 
 
 

       Ово  су  само  неке  од  речи  које  стоје  на  надгробном  споменику  једног  од  
најбољих  сатиричара  светске  књижевности , Џонатана  Свифта. 
 
 Џонатан  Свифт  (Jonathan  Swift)  је  рођен  у  Даблину                         
                                           30. новембра  1667. По  свом  рођењу  и  каснијој  судбини     
                                           Свифт  припада  Ирској , иако  је  потицао  из  енглеске    
                                           властелинске  породице , изразито  англиканске  и    
                                           конзервативне.  Школовао  се  у  градићу  Килкени , а  за   
                                           тим  на  даблинском  универзитету  ( Trinity  College ) , где                             
                                           му  је  млађи  колега  био  Вилијам  Конгрив (William  
                                           Congrieve). У  студијама  није  показао  особит  успех , али   
                                           више  због  недисциплине  него  због  недостатка  знања.   
   Џонатан  Свифт               Године  1689.  постао  је  секретар  сер- Виљема   
       ( 1667 – 1745 )           Темпла  на  Мур  Парку  у  Енглеској. Године  1694.  он  је  
покушао  и  црквену  каријеру , примио  је  свештеничко  звање  и  био  парох  у  
Килруту  у  Ирској. После  две  године  се  поново  вратио  на  Темпловом  имању  
и  тамо  је  подучавао  ћерку  Темплове  службенице , Естер  Џонсон  коју  је  од  
милоште  назвао  “ Стела “. Више  година  касније , кад  је  Стела  одрасла , између  
њих  се  развила  нежна  веза , која  се  међутим  није  завршила  браком. По  неким  
подацима  то  се  није  десило  јер  су  изгледа  Свифт  и  Стела  били  брат  и  
сестра  по  оцу , ( тј она  Темплова  ванбраћна  кћи , а  он  његов  ванбраћни  син ).    
       Изгледа  да  је  та  несрећна  заљубљеност  у  жену  са  којом  није  смео  да  
оствари  везу  изазвала  код  Свифта  дволичан  и  несигуран  однос  према  женама.    
       Он  се  радо  кретао  у  женском  друштву , био  привлачан  и  више  пута  
изазвао  љубав , али  се  увек  повлачио  пред  озбиљнијом  везом. Због  таквог  
његовог  држања  убила  се  1723. године  извесна  Естер  Ваномри ; и  о  томе  је  
касније  било  много  коментара. Свифтова  разнежена  и  детињаста  расположења  
се  могу  открити  из  његових  свакодневних  писама  писаних  стели , која  су  
објављена  1766. године. под  насловом  The  Journey  to  Stella. На  почетку  је  био  
припадник  Виговаца  и  кретао  се  у  друштву  Адисона , Стила , Попа  и  др  
писаца  и  неких  политичара. Зато  што  му  Виговци  нису  дали  неки  државни  
положај  приступио  је  у  потпуности  Торијевцима  1710. године  и  постао  први  
саветник  министра  Болингбрука. Ни  Торијевци  му  нису  дали  неки  службени  
положај. Године  1713.  при  крају  торијевске  власти  краљица  Ана  му  је  
доделила  положај  каноника  цркве  Св.  Патрика  у  Даблину. То  је  био  висок  
црквени  положај  али  је  Свифт  то  сматрао  као  потценивање  и  прогонство.  
       У  последњој  години  свог  Лондонског  периода  Свифт  је  био  душа  малог  
књижевног  клуба  којег  су  чинили  мало  пре  поменути  писци , хумористично  
названог  “ Seriblerus  Club ”. За  време  боравка  у  Ирској  Свифт  се  боље  
упознао  са  тешким  стањем  Ирског  народа , па  се  путем  својих  написа  
супростављао  влади. Тако  је  изашао  популарни  напис  Сукнарева  Писма  1774. 
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       Пошто  је  већ  објавио  своја  најважнија  дела , погодила  га  је  1728. године  
смрт  “Стеле”. У  старости  Свифт  је  почео  да  на  махове  губи  памчење  и  пада  
у  имбецилност , што  је  доста  утицало  на  његов  даљи  рад. Предзнаци  те  
болести  јављали  су  се  много  раније. Око  године  1740.  болест  га  је  сасвим  
освојила , и  Свифт  је  завршио  своје  дане  у  стању  губитка  свих  умних  
способности. Умро  је  19. oktobra  1745. године , и  сахрањен  је  у  Даблинској  
Катедрали. 
 
       Сва  Свифтова  дела  су  пуна  комике  и  ироније , али  и  гнева  и  срџбе.   
       Свифт  је  написао  пуно  дела  а  сачувана  су  следећа : 
 
Бикерстафови  написи  (1708-9) ; 
 
Медитација  о  дршци  од  метле  (1710) ; 
 
Потпуна  збирка  углађене  и  оштроумне  конверзације  (1738) ; 
 
Доказиванје  да  би  укидање  хришћанства  у  Енглеској  могло  бити  праћено  
неким  неприликама  (1708) ; 
 
Скроман  предлог  како  да  деца  сиромашног  света  не  буду  више  на  терет  
својим  родитељима  или  земљи  (1729) ; 
 
Упутства  служинчади  (1745) ; 
 
Битка  књига  (1704) ; 
 
Прича  о  бурету  (1704) ; 
 
Писма  за  стелу  (1766) ; 
 
Сукнарева  писма  (1724)  и  далеко  најпознатије  дело   
 
Гуливерова  путовања  (1726) , о  којима  ће  бити  речи  у  даљем  излагању.1 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
1 Душан  Пухало :  ИСТОРИЈА  ЕНГЛЕСКЕ  КЊИЖЕВНОСТИ.  -  Научна  књига , Београд  1966.     
   стр. 24-36. 
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE 

TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE 
NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ 

NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM 
JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN 

SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE 
DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

