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– општи приступ –

Апстракт: У раду указујемо на мотив Косова који је био прису-
тан у поезији модерниста. Штавише, овај мотив је један од круцијалних 
за одређивање поетике српског модернизма, како писаца понаособ, тако 
и епохе у целини. У раду тежимо одређивању типологије овог мотива 
у поезији српских модерниста и утврђивању песничке грађе у којој је 
овај мотив од тематског и структуралног значаја за интегрално значење 
песме. то ће рећи да ће у овом раду бити изостављене све оне песме у 
којима је Косово од симболичне вредности, или се системом аналогија 
и асоцијација може успоставити веза са Косовом. тако се узорак знат-
но ограничава и омогућава прецизније одређивање и анализу насловом 
одређеног проблема. 

Кључне речи: српски модернизам, поезија, косовска тематика, мотив 
Косова.

Православље и Косово су основна обележја истрајавања срп-
ског народа, како од заснивања нове српске државе на почетку ХIХ 
века, тако и на прелазу из ХIХ у ХХ век. На почетку ХХ века на 
једној страни наилазимо на патње окупираних Срба у ропству, а на 
другој тежњу друштвеном просперитету у слободи. У ослобођеној 
Србији је дошло до новог друштвеног и културног напретка који 
је подстицан јаким покретачким идејама слободарског духа од 
стране културних првака међу којима су и истакнути песници 
српске модерне (А. Шантић, Ј. Дучић, М. Ракић, С. Пандуровић 

* Рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског 
народа на Косову и Метохији од XV до XХ века (број 148020), који је одобрило и 
финансира Министарство науке Републике Србије.
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и В. П. Дис). Добар део интелектуалног, друштвеног и културног 
потенцијала био је усмерен ка тежњи за ослобођењем свих делова 
српског народа. то говори да је постојао активан однос према де-
ловима српског народа који нису били обухваћени ослобађањем. 
Слободарска тежња целокупног српског народа омогућила је да 
на песничком плану постоји потреба за развијањем родољубивог 
осећања. Дакле, вечити слободарски косовски мотив – суштинска 
нутрина српског бића – биће предмет песничког интересовања и у 
овој епохи, али на новим поетичким основама. 

то ће рећи да „целокупан ток модернизације српске културе, 
који је отворен крајем XIX и почетком XX века, имао је изразито 
национално обележје и у души носио нешто од националног ро-
мантизма минулог столећа.“1 то значи да је песник српског модер-
низма „пукотине свести“2 – раскорак између националне тежње и 
независног духа епохе, какав је постојао у Европи – превазишао 
општенационалном слободарском тежњом. 

тачно је да је песимизам развијан до крајњег обесмишљавања 
егзистенције, да су клонуће и декаденција основна осећања на 
којима се темељи поезија српских модерниста, као и у целокупној 
књижевности тог времена у Европи и свету. Чињеница је да су овак-
ва осећања развијала и свест о смрти. Управо је развијена свест о 
смрти „била покретачка сила свеколике песничке есхатологије на 
крају ХIХ и почетку ХХ века.“3 Према томе, косовска тематика је, 
по својој узвишеној и трагичној суштини, испуњавала све услове 
да постане једна од омиљених и код српских модерниста, јер је по-
ред страдалачког патоса херојства садржала и смрт као крајност и 
есхатон као једини могући почетак, чиме је добрим делом и убла-
жен песимистички призвук у поетици српских модерниста.

Косовска тематика је најзаступљенија у поезији Милана Ра-
кића. Код њега наилазимо на читав циклус песама „На Косову“, 
које су настале док је Ракић боравио на Косову. те песме су: „Бо-
жур“, „Симонида“, „Јефимија“, „Напуштена црква“, „Минарет“, 
„На Гази-Местану“. Алекса Шантић је спевао већи број песама 
везаних за косовску тематику, али се најчешће истичу две песме – 
„Празник“ и „Јутро на Косову“. Слично је и са Јованом Дучићем, 
који је спевао песме „Цар“ и „Манастир“, мада тежишно упориште 
на косовским мотивима јунаштва, слободарства, вере и издајства 

1 Предраг Палавестра, „Историја модерне српске књижевности“, СКЗ, Бео-
град, 1986, стр. 28.

2 Предраг Палавестра, „Историја модерне српске књижевности“, стр. 36.
3 Предраг Палавестра, „Историја модерне српске књижевности“, стр. 39.
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налазимо и у песмама „Вечној Србији“, „Југославија – Април, 
1941“ и „Паж“.4 Сима Пандуровић је написао песме „Стари ратни-
ци“, „обилић“, „Војнички растанак“ и „Цвеће овог пролећа“. Има 
песника који имају по једну песму која је заснована на косовској 
тематици и мотивима. тако Владислав Петковић Дис има песму 
„Споменик“, Велимир Рајић је испевао песму „Заробљеној браћи“, 
и Милутин Бојић „Молитву“. 

то је све до чега смо дошли. Јасно, има доста песама чија се 
садржина, строфа или стих могу довести у аналогију и асоцијацију 
са косовским мотивима и тематиком. Међутим, ту је реч о поетичкој 
употреби Косова као симбола, или развијања метафоре, док шире, 
мотивске и тематске разраде самог феномена косовског наслеђа 
нема, већ је преко целокупног наслеђа, као колективно прихваћеног, 
провучена дијахронијска парадигматска вертикала, где се Косово, 
косовска тематика и мотиви, посматрају као симбол српског наро-
да и метафора за његово опстајање кроз векове.

Својевремено је Зоран Гавриловић истицао да је Србија са 
Ракићем коначно добила песника који је напустио романтичарску 
занесеност идеалима и патетичним патосом родољубља. он је „у 
отаџбини открио лепоту мученика и сјај народног отпора туђину“.5 
о Ракићевом циклусу „На Косову“ писано је доста. овај циклус 
представља целокупан родољубив опус овога песника. његова 
родољубива лирика као да ништа друго није до један нови, модер-
низовани продужетак онога што је до тада спевано и има упориште 
у почецима српског певања.6 Снага Ракићеве родољубиве песме са 
косовском тематиком садржана је у модерном осећању родољубља, 
које је саопштено на крајње једноставан и одмерен начин, који је 
у потпуности саобразан модерним захтевима епохе и актуелним 
захтевима тренутка у којима је овај циклус настајао. 

Ракићева песма „Кондир“ је песничка структура која почива на 
мотиву Косовке девојке из усмене поезије. Лирски субјект из пер-
спективе рањеника, упртог погледа у небеса над собом, промишља 
бесмисао страдања. Песма почива на мотиву Косовке девојке, али је 
тематска окосница песничке структуре заправо љубав. Истицањем 
љубавног осећања и неостварености љубави лирског субјекта у 

4 ове песме је Јован Дучић објавио у „Американском Србобрану“, „Југо-
славија“ је објављена у броју од 15. јануара 1943, а „Вечној Србији“ у броју од 
27. јуна 1944. године. 

5 Зоран Гавриловић, „Милан Ракић“, у: М. Ракић, „Песме“, Српска књижев-
ност у сто књига, књ. 54, Матица српска, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1970, стр. 20.

6 Зоран Гавриловић, „Милан Ракић“, стр. 21. 



60 Предраг Јашовић

представљеном свету песме, посредно се истиче бесмисао прера-
ног страдања.

У песми „Божур“, знак божур је искоришћен као симбол. њиме 
је означен мотив којим ће бити обухваћена косовска тематика на 
асоцијативном плану. У средишту те тематике биће страдање. оно 
се превазилази животворним цветањем божура у представљеном 
свету и развијеном свешћу лирског субјекта о разлозима цветања 
тих божура – „из многе крви изникао давно“.

Лик Симониде је преко манастира Грачанице и истакнуте бе-
скрупулозне и смишљене бахатости постао један од основних ко-
совских мотива. Међутим, сматрамо истицања вредним да мотив 
Симониде, средњовековне краљице, супруге краља Милана, није 
улазио у круг косовских мотива све до Ракићеве песме „Симони-
да“. Штавише, не само да је лик Симониде постао један од беочу-
га косовске тематике у песничким обрадама, већ је то постао и у 
савременој српској поезији. 

Најпознатија Ракићева песма из косовског циклуса је сигурно 
песма „На Гази-Местану“. то је песма над чијом се садржином ва-
спитавало целокупно Српство и верујемо да се васпитава и данас. 
то је песма о родољубљу. Савременом, виталном, рационалном и 
јасном родољубљу, какво је захтевао актуелни тренутак оног вре-
мена и какав захтева актуелни тренутак нашег времена. ова песма 
је реминисценција на Косовски бој, наглашена „Свечаном заклет-
вом“ лирског субјекта која је садржана у последњој строфи: 

„И данас кад дође до последњег боја, 
Неозарен старог ореола сјајем, 
Ја ћу дати живот, отаџбино моја, 
Знајући шта дајем и зашто га дајем!“

овом „заклетвом“ је омогућена директна кореспонденција 
са једним од основних косовских мотива – Милошевом заклет-
вом. тако је посредно, са дубоко утемељеним херојски одмере-
ним патосом омогућено и разрачунавање са свима који су хтели да 
„оклеветају“ песнике новог времена као поете „који су недостојни 
историје наше“. 

Јефимија је још један од косовских мотива, који су врло че-
сто обрађивали савремени песници (Десанка Максимовић, Матеја 
Матејић, Александар Ристовић, и други). Ракићева песма „Јефимија“ 
је „песма о фрески“.7 Не можемо са сигурношћу тврдити да је тво-

7 Јован Делић, „о поезији и поетици српске модерне“, Завод за уџбенике, 
Београд, 2008, стр. 43.
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рац овог мотива Ракић, али је сигурно од његове песничке обраде 
овај мотив ушао на велика врата у поетику српског модерног песни-
штва као врло радо коришћен мотив до данашњих дана. Надрастање 
реалности и егзистенцијалног безизлаза у којем се лирски субјект 
нашао, Ракић експлицира задњим двема строфама:

„И у мучне часе народнога слома, 
Кад светлости нема на видику целом, 
Ја се сећам тебе и твојега дома, 
Деспотице српска с калуђерским велом! 
И осећам тада да, ко некад, сама, 
Над несрећном коби што сеже све јаче, 
Над племеном које обухвата тама, 
Стара Црна Госпа запева и плаче...“

Само сећање на снагу Јефимије, на тежину њене судбине и 
коби, лирском субјекту даје снагу да превазиђе тежину и коб тре-
нутка у којем се нашао.

Песма „Напуштена црква“ један je од доказа да је Ракић био 
мајстор да „у малом обиму лирског текста изрази сугестивно 
највиши семантички и смисаони волумен значења, симболички 
простор и емотивне драме људске судбине“.8 ова песма представља 
реалну, језиву слику напуштања, не само огњишта, већ вере и 
основних етичких постулата – суштине српског народа, нарочито 
на Косову. Поменута песма је данас више него актуелна. она је 
реалност коју свет живи. то је патња српског народа која и данас 
траје, али, нажалост, свет ни данас неће да је призна. 

Већ је Зоран Гавриловић одредио да су два основна темат-
ска круга Дучићеве поезије љубав и природа.9 то не значи да је 
изостало Дучићево интересовање за бога и однос песника пре-
ма богу и вери, нити је изостао одговор на актуелна политичка 
збивања у којима је средишњи актер био његов српски народ. Ре-
зултат овог последњег интересовања је књига „Верујем у бога и 
српство“ (Кливленд, 1990). опет, треба скренути пажњу на то да 
Јован Делић истиче шест опсесивних Дучићевих тема (бога, жену, 
отаџбину, природу и поезију), и то као општеприхваћену ствар у 
науци о књижевности.10 Дакле, код Дучића су постојала шира пе-

8 Вук Филиповић, „Поезија Милана Ракића“, Институт за српску културу, 
Народна универзитетска библиотека, Друштво књижевника Косова и Метохије, 
Приштина, 1999, стр. 195. 

9 Зоран Гавриловић, „од Војислава до Диса“, Нолит, Београд, 1958, стр. 44.
10 Јован Делић, „о поезији и поетици српске модерне“, стр. 89.
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сничка интересовања од оних која му је приписивао Гавриловић. 
Као Дучићево интересовање за отаџбину, односно родољубље, а 
уже – косовску тематику, можемо издвојити неколико песама. 

Песме „Цар“ и „Манастир“, које се налазе у антологији „жерт-
вено поље Косово“ (1989) у избору Момчила Војводића, нису не-
посредно везане за саму косовску тематику и косовске мотиве. ови 
сонети из циклуса „Царских сонета“ тек на нивоу асоцијације и 
развијене метафоре могу да успоставе у свести рецепције аналогију 
са косовским дешавањем. 

Другачије стоји ствар са сонетом „Паж“ из истоименог ци-
клуса, где је централни мотив паж Милош обилић, који „збори а 
звездама шта над градом плове,/ и сваки глас земље он слуша без 
даха“. Али, ако од Косова пође „прам праха“ његово срце затрепери 
и „отворе се широм очи смарагдове“, што јасно говори о његовој 
спремности да одговори на сваки зов своје отаџбине, као и да осећа 
све дамаре њеног била. 

Знак Косово у песмама „Вечној Србији“ и „Југославија–Април, 
1941“, има вредност симбола. У првој песми употребљен је као 
симбол косовског јунаштва:

„Косовски витези при пут су знали 
За војску убица што ће да их срете 
За гнусно јунаштво оних што су клали 
У постељи старца, у колевци дете.“

У знању косовских витезова је садржано њихово јунаштво, јер 
су свесно кренули да се супротставе знатно бројнијем непријатељу. 
то супротстављање уједно представља дубоку освешћеност сред њо-
вековног човека – слуге и кмета, ритера и монаха, учењака и трговца 
– да мора да спречи, или макар одложи злочин бахатих моћника. 

У другој песми „Југославија–Април 1941“, Косово је као сим-
бол садржано у првој строфи:

„Косовски хероји, шта мислите за нас, 
Без нашег Милоша и честитог цара? 
Где су наше војске и заставе данас: 
За бродолом беше довољна бара!“

Лирски субјект се обраћа „косовским херојима“ са дозом гор-
чине онога који је резигниран поразом, али сâм не може ништа. 
Развијеном свешћу да је бара била довољна за бродолом, истиче 
тоталну немогућност супротстављања српског народа надирућим 
нацистичким снагама априла 1941. године. 
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Алекса Шантић је као мало који песник с почетка XX века 
остао доследан песничком изразу. Васпитаван је на крутим патри-
јархалним канонима мостарске касабе, а интелектуално је форми-
ран, скоро у целини, на темељима народне поезије. то је умногоме 
допринело да у сваком сегменту свог певања он има изузетно ак-
тиван однос према свом народу. отуда њега све ране његовог рода 
боле. тај бол је искрен и проживљен. његово родољубиво осећање 
се темељи на три вида песничког израза: као опијеност славном 
прошлошћу, као протест против угњетавања и као вера у извесност 
боље будућности. „Херојска прошлост је оптужба против мучне 
садашњости и јемство боље будућности. Душан, Лазар, Милош, 
Марко и друге личности из историје и народне песме у исти мах су 
и тужиоци и предводници.“11

Посредну везу са косовском тематиком и кругом мотива који 
чине ову тематику имају песме „Призрене стари“, „На врху Кача-
ника“, „Призренска ноћ“, „Видовдан“ и „Момчило“. Песме „Срби-
ма у Митровици на Косову“, „Косовка“, „Празник“ и „Јутро на Ко-
сову“ непосредно су везане за тематски косовски круг. 

Песма „Србима у Митровици на Косову“ датира из 1896. го-
дине. Настала је у част Срба који су започели са зидањем храма 
Светог Саве. Песма је испевана у романтичарском полету. Са једне 
стране, она представља свечарски означену подршку једном вели-
ком подухвату, а са друге, својеврсну молитву Богу да Србима дâ 
снаге да истрају у свом науму. 

„Косовку“ је Шантић испевао 1912. године и посветио је Вла-
дети Ковачевићу. Песма је сва испевана у заносној понесености 
слободарским осећањем. Слобода чини да се целокупна тежина 
петовековног ропства заборави:

„Све ко птице кобне, распршајмо јаде, 
Нек нам се душа у свилу обуче: 
Што Косово нам узе, Косово нам даде.“

У тој понесености све је оживело. тако ниједна жртва која је 
положена у темеље слободе није бесмислена, јер са слободом у 
свести лирског субјекта услед силне, еуфоричне понесености до-
лази до вазнесења свих пострадалих. 

„А уз алај-барјак, као јутро славно, 
Са зубљом, на белцу Змај се огњен жари. 

11 Војислав Ђурић, „Предговор“, у: А. Шантић, „Пјесме“, Српска књижев-
ност у сто књига, књ. 51, Матица српска, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1971, стр. 9.
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Погледајте! За њим низ Косово равно 
Васкрсли трепте оклопници стари...“

У песми „Празник“, Шантић даје једну живу слику о јутрењу 
на празник. Док народ срећан пролази кроз грачаничке двери „и 
звона, звоне, љуљају се сама“, некад бахати Арбанас сада пролази 
„погнуте главе“, као да се сопствене бахатости стиди. 

Песма „Јутро на Косову“ даје живу слику јутра на ослобођеном 
Косову, где се виде орачи док из тек разораних „бразда пара бије.“ 
Цела слика је представљена у кретању на једној широкој панорами 
где на хоризонту Бошко с алај-барјаком још увек језди, као да не-
што заостало тера, или оно што је преостало чува. 

Владислав Петковић-Дис је био уочљиво другачији од Шан-
тића, Дучића и Ракића. он је од самог почетка покушавао да за-
вири иза граница видљивог.12 он је, као и Пандуровић, тежио да 
прикаже људске бездане, таму унутарњег кроз коју пробија спли-
новски сјај којим се у животу руководимо. Фројд је то одредио као 
подсвест, а Јунг као колективно несвесно. 

Није Дис од своје поетике одступио ни кад је писао о Косову. 
његовом песмом „Споменик“ доминирају као централни симболи 
очи, сан, буђење и нека нејасна неверица. Дисов „Споменик“ је „ново 
буђење“, као ново рађање, крик у светлост, поздрав слободи. Али, 
дуго чекана, и дочекана у „наглом хуку“, чини лирском субјекту неве-
рицу. он не зна да ли је све то доживео, или је то тек искуство из про-
читаних књига. Несигуран, како у сопствену снагу, тако и у људску 
снагу, он не верује да је извојевана слобода дело људске упорности:

„И још ми се чини да ми душа сања, 
Да споменик живи, има живот дуги, 
Да данас силазим у нова предања, 
Да спремам нараштај за споменик други.“

И ови стихови неверице данас су потврђена истина. оно што 
је песник у заумној сфери наслућивао, у будућности се обистини-
ло. Уистину, та слобода је била ништа друго до увод у једно ново 
предање о ропству, ослобођењу и пропадању Косова. 

У песничком опусу Симе Пандуровића наилазимо на неколи-
ко песама са косовским мотивом. Песме „Војнички растанак“ и 
„Цвеће овог пролећа“ само посредно користе косовски мотив, као 
што је цвеће слободе и победа сјајног месеца, што се може одно-
сити на Косово, али и на друге крајеве, који су били ослобађани ре-

12 Светлана Велмар-Јанковић, „Уклетници“, Просвета, Београд, 1993, стр. 135.
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доследно у истом временском интервалу. Песма „Стари ратници“ 
је, као и претходне, тек системом аналогија непосредно везана за 
косовску тематику, али се може односити и на друге старе ратни-
ке, који нису везани за Бој на Косову. опет, веће ратнике од њих 
српска историја није упамтила. У овој песми се Пандуровић раз-
рачунава са својом метиљавом епохом, песимизмом и учмалошћу 
која је завладала људима. он сматра да је срећа страдати од јачег 
у вихору велике борбе, јер човек може бити велики само кад ради 
више но што му је дато:

„Велика је борба могла њих да свали. 
Зато су велики, а ми тако мали.“

Борбу са јачим и надмоћнијим не треба схватити као својеврсно 
суицидно срљање у смрт, јер: „они су волели живот узбуђења,/ И 
умирали, волећи га страсно“. Дакле, стари ратници су тачно знали 
шта дају и зашто дају, док људе из Пандуровићевог окружења „ни 
очајање не диже нит мења“.

његова песма „обилић“ је најнепосредније везана за косов-
ски мотив Милоша обилића. ова песма је заправо лирска, песни-
чка интерпретација Милошевог лика, његовог окружења и чињења. 
Пандуровић у овој песми констатује јунаштво, али сâм чин не завређује 
светлосно вазнесење, победе над земаљским ради небеског:

„тужно, иза њега, или баш због њега, 
Цело труло царство Немањића славних 
Гуши се у крви, забуни и сраму, 
Крши под теретом свих грехова давних; 
Вечна Правда тешку разастире таму 
И содомску казну врх народа свега; 
А с тријумфом њеним и с падањем мрака 
Ситница ваља лешеве јунака, 
Сломљено оружје, сјај времена боља, 
Преко тужног, глувог и трагичног Поља.“

Као да је овим стиховима Сима Пандуровић хтео да скрене 
пажњу на додатну жртву Милоша обилића. Наиме, поред тога што 
се он жртвовао зарад речи коју је дао кнезу Лазару и претње коју 
је упутио Вуку Бранковићу и што је положио жртву зарад Србије 
и Српства – очувања вере и части, како своје тако и свог кнеза, он 
је положио жртву и зарад грехова који су раније у српској историји 
били начињени. Зато крајњег победника нема, остаје само Ситница 
која „ваља лешеве јунака“.
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Велимир Рајић припада оној трагичној групи српских модерни-
ста који нису доживели пун песнички размах. Себи је обезбедио скро-
мно место у историји српске књижевности, више искреношћу својих 
стихова и емотивним набојем који избија из њих и данас плени чи-
таоце, но песничким мајсторством. Написао је једну песму са косов-
ским мотивом. то је песма „Заробљеној браћи“. Песма је испевана у 
еуфоричној понесености описаној тако да више одговара романтичар-
ском патосу но модернистичкој смирености и одмерености испеваног. 
Потомак танаска Рајића није могао да прикрије своје одушевљење 
ослобођеном јужном Србијом и Македонијом. Зато узвикује:

„Стари снови нису били варка: 
На српском Југу нема више роба! 
Пренула је снага Милоша и Марка, 
Васкрсо је Србин из Косовског гроба!“

Код Милутина Бојића наилазимо на песму „Молитва“. ова 
песма је везана за један од највећих косовских мотива, мајку Југо-
вића. овим мотивом, уз мотив Косовке девојке, показује се ко-
совска трагедија у целини, јер се Косову, односно Србији, поред 
одузимања виталне покретачке мушке снаге, одузима и могућност 
настављања лозе, јер Косовка девојка, оставши без вереника, остаје 
неостварена на емотивном и љубавном плану. тако се на емотив-
ном плану репродуктивна вертикала прекида.

Можемо закључити да су у поезији српских модерниста ко-
совска тематика и косовски мотиви присутни као битна поети чка 
карактеристика, како песника понаособ, тако и епохе у целини. 
Наилазимо на три типа песама: песме у којима доминира косовска 
тематика, песме у којима преовладавају поједини косовски мотиви 
из круга косовске тематике и песме у којима се поједини косовски 
мотиви користе као симболи преко којих се успостављају аналогије 
и развијају метафоре. 

У поезији српских модерниста у оквиру косовске тематике не 
преовладава у целини есхатолошки однос према косовском мотиву. то 
је различито од песника до песника. Постоји низ хришћанских мотива, 
као и оних паганских који се преплићу са хришћанским и косовским 
мотивом. то говори да су песници слободније приступали косовском 
мотиву, како с аспекта митологије, тако и са теолошког аспекта. однос 
паганског и хришћанског, као и преплитање хришћанских мотива са 
мотивима из других вера у поезији српских модерниста биће предмет 
интерпретација у радовима који ће уследити. 
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SummaRy 

We aimed in this paper to have a look in the way and measurement in 
which Kosovo themes and Kosovo motives were represented in the poetry of 
Serbian modern writers (A. Šantić, M. Rakić, J. Dučić, V. Petković-Dis, S. 
Pandurović, V. Rajić and M. Bojić). We find out they are represented largely. 
We notice three types of poems including these themes: poems in which Kosovo 
themes are pervaded, poems in which some Kosovo motives surrounded by 
Kosovo themes are pervaded, and the ones in which some of Kosovo motives 
are used as symbols through which analogies are established and metaphors 
developed. This leads us to the conclusion that Kosovo themes with religious 
pervasions of its content are of great importance either for the poetics of some 
poets or for the poetics of Serbian modern literature in the whole.


